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Miško auginimo sekcija 
 

NEPLYNŲJŲ KIRTIMŲ KOKYBĖS VERTINIMAS PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE 
 
Mindaugas BUKAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Pastaruoju metu visuomenėje ir žiniasklaidoje daug kalbama apie plynųjų kirtimų mažinimą bei siūloma daugiau 
dėmesio skirti neplyniesiems miško kirtimams. Ši problema pradėjo kilti valstybiniame miškų sektoriuje, tačiau 
su tuo susiduria ir privatūs miško savininkai (Trepėnaitis, 2018).  
Darbo tikslas – įvertinti atvejinių kirtimų kokybę ir miško atsikūrimą Raseinių rajono privačiuose miškuose. 
Tyrimams naudoti 43 brandžių beržynų ir eglynų dendrometriniai rodikliai bei natūroje atlikto žėlimo vertinimo 
duomenys. 
Apibendrinus rezultatus gauta, jog kirtimo būdas tikslingai parinktas 51 proc., o netikslingai – 49 proc. atvejų. 
Medynų atsikūrimas po neplynųjų kirtimų 44 proc. sklypų įvertintas blogai, 35 proc. – gerai ir 21 pr oc. – 
patenkinamai. Pagrindinės nepavykusių kirtimų priežastys – neracionalūs kirtimai bei blogai atrinkti kirstini 
medžiai. 
 
Raktiniai žodžiai: neplynieji kirtimai, kokybės vertinimas, žėlimas 

 
Įvadas 
 

Apie 60 proc. Europos Sąjungos miškų yra privatūs, juos valdo apie 16 mln. savininkų. Vidutinis valdos dydis 
labai įvairuoja. Skandinavijos šalyse jis vidutiniškai sudaro 30 - 50 ha, o kai kuriose Vakarų Europos šalyse 1 - 3 ha ( 
Hirsch et al, 2007).  
Lietuvoje privatus miško sektorius užima 40,3 proc. visų miškų ir yra 250,1 tūkst. miško savininkų. Vidutinė miško 
valda sudaro 3,4 ha. Pastaraisiais metais privačiuose miškuose iškertama apie 3 mln. m3 žaliavos, kas sudaro 44,3 proc. 
visos iškertamos medienos (Lietuvos miškų ..., 2017). Plynieji miško kirtimai labai neigiamai veikia visuomenę todėl ne 
tik valstybiniame, bet ir privačiame sektoriuje keičiasi kirtimų būdai (Trepėnaitis, 2018).  

Lietuvos miškininkystės praktikoje naudojami trys pagrindinių kirtimų būdai: plynieji, atvejiniai ir atrankiniai. 
Kirtimo būdo parinkimas brandiems medynams priklauso nuo miškų grupės, medyno rūšinės sudėties, augavietės. 
Atvejinio kirtimo būdą sąlygoja perspektyvaus antrojo ardo buvimas, pomiškio kiekis. Po atvejinių kirtimų formuojasi 
natūralūs, atitinkantys augavietę mišrūs medynai, išsaugoma bioįvairovė. Šiais kirtimais dažniausiai kertami sudėtiniai, 
aukšto skalsumo medynai (Juodvalkis, Kairiūkštis, 2009). 

Apibūdinant ES šalyse vykdomą ūkininkavimo miškuose politiką ir tendencijas, plynųjų miško kirtimų apimtys 
turi būti mažinamos neplynųjų kirtimų sąskaita. Lietuvoje pastaraisiais metais apie 70 proc. pagrindinių kirtimų sudaro 
plynieji. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje iki 2020 m. (Aplinkos ministerijos, 2013) numatyta, 
kad neplynųjų pagrindinių kirtimų dalis turėtų siekti 35 proc. Šalies mastu 2016 m. šie kirtimai buvo vykdomi 
vidutiniškai 30 proc. pagrindinio naudojimo kirtimų plotuose (Lietuvos miškų ..., 2017). 

Įgyvendinant iškeltus uždavinius, ne visada įmanoma suderinti optimalius ir konkrečiam medynui tinkamiausius 
pagrindinio kirtimo ir atkūrimo būdus. Tai aktualu tiek valstybiniams, tiek privatiems miškams. 
 
Darbo tikslas - įvertinti atvejinių miško kirtimų kokybę ir atsikūrimo galimybes Raseinių rajono privačiuose miškuose.  
 
Uždaviniai 

 
1. Įvertinti kirtimo būdo parinkimo tikslingumą. 
2. Įvertinti atliktų atvejinių kirtimų kokybę. 
3. Nustatyti atsikūrimo kokybę po neplynųjų atvejinių kirtimų. 
4. Apibūdinti nesėkmingų kirtimų priežastis. 

 
Tyrimo objektas 
 

Analizuoti 2010 - 2015 m. miškotvarkos duomenys, gauti iš Valstybinės miškų tarnybos (2017). Darbe tiriami Raseinių 
rajono privačių miškų 43 brandūs medynai, kuriuose atlikti atvejiniai kirtimai (49,5 ha). Daugumą medynų, kuriuose buvo vykdyti 
kirtimai, sudaro beržynai – 67 proc., eglynai – 33 proc. Net 14 proc. sklypų atvejiniai kirtimai buvo suprojektuoti užmirkusiose ir 
pelkinėse augavietėse. 
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Tyrimų metodika 
 

Kirtimo būdo parinkimo tikslingumas vertintas naudojant Miško kirtimo taisykles (2018) ir Neplynųjų kirtimų 
kokybės vertinimo metodika (Juodvalkis, 2011). Kirtimų kokybė ir miško atkūrimas vertintas natūroje vadovaujantis 
minėtomis  taisyklėmis ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (2018). 

Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant „Microsoft Office Excel“ programą, o sklypų vietos nustatymui 
naudotas „ArcMap GIS“ paketas. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Įgyvendinant iškeltus uždavinius, darbe pirmiausia įvertinome ar projektiniuose dokumentuose buvo teisingai 
parinktas pagrindinių kirtimų būdas. Rezultatai apie suprojektuotus atvejinių kirtimų metodus pateikiami 1 lentelėje. 
 
1.lentelė. Projektinis kirtimo būdo ir metodo parinkimas 
 

Medynai Sklypų skaičius 
Darbe nustatytas pagrindinių kirtimų būdas 

Atvejiniai kirtimai Plynieji 
kirtimai 

Iš 
viso Tipiniai Supaprastinti Dviejų ciklų Viso 

Beržynai vnt. 4 4 7 15 14 29 

 proc. 13,8 13,8 24,1 51,7 48,3 100 
Eglynai vnt. 1 6 - 7 7 14 

 proc. 7,1 42,9 - 50 50 100 
Viso vnt. 5 10 7 22 21 43 

 proc. 11,6 23,3 16,3 51,2 48,8 100 
 

Kaip matome iš 1 lentelėje pateiktų rezultatų, visiems 43 medynams buvo suprojektuoti atvejiniai miško 
kirtimai. Tačiau, atsižvelgiant į tai jog 14 proc. medynų augo P ir U augavietėse, ne visuose buvo antrasis ardas bei 
pomiškis, mes įvertinome ar teisingai buvo suprojektuotas kirtimų būdas. Gauti rezultatai apie parinktų kirtimo būdų 
tikslingumą pateikiami 1 paveiksle. 

 

 
 

1 pav. Kirtimo būdo tikslingumo vertinimas 
 

Įvertinus brandžių medynų parinkto kirtimo būdo tikslingumą nustatėme, jog atvejiniai miško kirtimai galėjo 
būti suprojektuoti tik 51 proc. tirtų sklypų (1 pav.). Vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis (2018) likusiuose 
medynuose tikslingiau buvo projektuoti plynuosius miško kirtimus. Aptariant kirtimo būdo parinkimo tikslingumą 
eglynuose ir beržynuose matome, kad gauti panašūs rezultatai. Šiuose medynuose atvejiniai kirtimai suprojektuoti 
tikslingai apie 50 proc. atvejų.  

Pagrindinės priežastys, kurios nulemia netikslingai suprojektuotus atvejinius kirtimus buvo šios: per mažas 
antrojo ardo skalsumas, nepakankamas tikslinio pomiškio kiekis ir augavietės (U ir P hidrotopai). Siekiant įvertinti 
atliktų kirtimų kokybę, pirmiausia natūroje buvo apibūdintas kirtimų įvykdymas. Gauti rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Pagrindinių kirtimų įvykdymas 
 

Medynai Sklypų 
skaičius 

Natūroje nustatytas kirtimo būdo įvykdymas 
Atvejiniai kirtimai Atlikti plynieji 

kirtimai 
Kirtimai 
nevykdyti Viso Atliktas pirmas atvejis Atliktas paskutinis atvejis 

Beržynai vnt. 18 6 1 4 29 
  proc. 62,1 20,7 3,4 13,8 100 
Eglynai vnt. 7 2 1 4 14 
  proc. 50 14,3 7,1 28,6 100 
Viso vnt. 25 8 2 8 43 
  proc. 58,1 18,6 4,7 18,6 100 

 
Kaip matome iš 2 lentelėje pateiktų rezultatų, projektuose numatyti atvejiniai kirtimai natūroje įvykdyti 76,7 

proc. sklypų. Dalyje sklypų (4,6 proc.) vietoje numatytų atvejinių atlikti plynieji kirtimai, o 18,6 proc. sklypų – jokie 
kirtimai neatlikti. 

Pagrindinių kirtimų kokybė priklauso nuo teisingai parinkto kirtimų būdo, kirtimų intensyvumo, kirstinų medžių 
parinkimo, antrojo ardo ar pomiškio sudėties bei tankumo. Natūroje įvertinus aptariamus dydžius gavome, jog tik 33 
proc. atvejų kirtimų kokybė yra gera (2 paveikslas). 

 

 
 

2 pav. Atvejinių kirtimų kokybės vertinimas 
 

Kaip matyti iš 2 paveikslo, bloga kirtimų kokybė nustatyta daugumoje (53,5 proc.) medynų, patenkinamai – 14 
proc., o gera tik 32,6 proc. medynų. Viena iš pagrindinių priežasčių – blogas kirtimo būdo parinkimas. 

Galutinę pagrindinių kirtimų kokybę nulemia sėkmingas naujo miško susiformavimas. Atsižvelgiant į tai, jog 
aštuoniuose iš tirtų medynų nebuvo atlikti jokie kirtimai, miško atsikūrimą vertinome 35 sklypuose. Rezultatai apie 
atsikūrimo kokybę tirtuose sklypuose pateikiami 3 paveiksle. 

 

 
 

3 pav. Miško atsikūrimo kokybės vertinimas 
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Kaip matome iš 3 paveikslo, geras miško atsikūrimas nustatytas 45 proc. sklypų, likusiuose – blogas ar 
patenkinamas. Naujo miško susiformavimo kokybė beržynuose, kaip gera apibūdinta 50 proc., o eglynuose - tik 33 
proc. sklypų.  

Analizuojant miško atsikūrimo kokybę, buvo apibūdintos priežastys nulemiančios nesėkmingą  naujo miško 
susiformavimą. Gauti rezultatai pateikiami 4 paveiksle. 
 

 
 

4 pav. Pagrindinės nesėkmingų atvejinių kirtimų priežastys 
 

Pagrindinėmis nesėkmingų atvejinių kirtimų priežastimis privačiuose miškuose laikytinos šios: neracionalūs 
kirtimai – 32,7 proc., blogai parinkti kirstini medžiai - 16,3 proc., antro ardo užstelbimas – 10,2 proc., pomiškio 
stelbimas – 8,2 proc., kitos priežastys – netinkamos augavietės, žvėrių pažeidimai, vėjavartos - 32,6 proc. 
 
Išvados 
 

1. Tiriamų medynų kirtimo būdas tikslingai parinktas 51 proc., blogai - 49 proc. sklypų. 
2. Atliktų atvejinių kirtimų kokybė 32,6 proc. tirtų medynų įvertinta gerai, 53,5 proc. - blogai, 14 p roc. – 

patenkinamai. 
3. Miško atsikūrimas 27,3 proc. sklypų įvertintas blogai, patenkinamai – 27,3 proc., 45,4 proc. tirtų sklypų yra 

geras. 
4. Pagrindinės nepasisekusių atvejinių kirtimų priežastys: neracionalus kirtimo būdo parinkimas (32,7 proc.), 

blogai parinkti kirstini medžiai (16,3 proc.), netinkama augavietė (10,2 proc.), antrojo ardo užstelbimas (10,2 
proc.), kitos likusios priežastys - 30,6 proc. 
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QUALITY ASSESSMENT OF SELECTIVE CUTTING IN PRIVATE FORESTS 
 
Mindaugas BUKAUSKAS 
 
Summary 
 

Recently, there has been a discussion in the media and society about the importance of reducing clearcutting and 
paying more attention to selective cutting as an alternative. This problem started to emerge in the state-owned 
forest sector, but private forest owners (Trepėnaitis, 2018). 
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The aim of the thesis is to assess the quality of selective and forest renewal in private forests of Raseiniai district. 
The research is based on 43 dendrometric indicators of mature birch and spruce groves and the assessment of 
growth on location. 
Summarizing the results, it has been established that that the harvesting method was purposefully chosen in 51% 
of the cases. Forest renewal after selective cutting was assessed as follows: 44% - poor, 35 % - good and 21% - 
satisfactory. The main reasons of the failure are irrational felling and poorly selected trees. 

 
Keywords: selective cutting, quality assessment, growth 
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Miško auginimo sekcija 
 

BUKŲ, AUGANČIŲ MIŠRIUOSE PUŠIES-BUKO MEDYNUOSE, BIOMASĖS TYRIMAS 
 
Vytenis DAMBRAUSKAS 
 
Santrauka 

 
Šio darbo metu buvo nustatinėjama Lietuvoje augančių bukų stiebo, šakų, lapų ir visos antžeminės medžio dalies 
biomasė. Tyrimas buvo atliktas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioniniame padalinyje, Mociškių 
girininkijoje augančiame mišriame pušies buko medyno, kuriame buvo suplanuoti ir 2018 metais vykdyti 
kirtimai. Tyrimui pasirinkti 24 skirtingų aukščių ir skersmenų medžiai. Nupjovus medžius ir juos suskersavus į 
sortimentus visos medžio dalys buvo sveriamos svarstyklėmis. 
Atlikus tyrimą buvo vykdoma duomenų analizė, jos metu nustatyti skirtingų medžio dalių biomasės ryšiai tarp 
aukščio ir skersmens. Patikimiausi biomasės ryšiai buvo su skersmeniu, aukščio ir biomasės ryšys nebuvo labai 
patikimas. Geriausiu ryšiu tiek su skersmeniu tiek su aukščiu pasižymėjo stiebo biomasė.  
 
Raktiniai žodžiai: paprastasis bukas, biomasė, stiebas, šakos, lapai. 
 

Įvadas 
 

Susidomėjimas viso medžio biomase ir visa miške kaupiama biomase nuolat didėja. Daugiausia tai yra dėl miško 
gebėjimo stabdyti, lėtinti klimato kaitą daugiausia dėl medžio gebėjimo savyje kaupti ir fiksuoti anglį (Cienciala et al, 
2005). Medžiui užfiksavus savyje anglį, ji nėra išleidžiama į atmosferą oksidų pavidalu, kurie ir yra pagrindinis 
veiksnys spartinantis klimato kaitą. Tarptautiniai įsipareigojimai, tokie kaip Kyoto protokolas reikalauja tikslesnio 
anglies kiekio pokyčio miškuose nustatymo, o tam būtina žinoti visą antžeminę medžio biomasę (Cienciala et al, 2005). 
Tam kad tiksliausiai nustatyti medžio biomasę medis turėtų būti nupjaunamas ir tada vykdomi reikalingi matavimai 
(Cienciala et al, 2005). 

Bukas Lietuvoje nėra dažnai sutinkama medžių rūšis. Lietuvoje buko medynų yra tik pietvakarių Lietuvoje, 
kurie yra įveisti žmonių ir nėra natūralūs. Tačiau klimato kaitos procesas vyksta ir laikui bėgant buko arealas gali 
prasiplėsti į šiaurę, dėl pakilusios vidutinės metinės temperatūros, nes bukas yra šiltesnio klimato rūšis. Dendrologiniai 
tyrimai parodė, kad subrendę buko medžiai būna jautrūs sausroms ir ekstremaliam dirvožemio vandens išsekimui 
(Dittmar et al, 2003; Lebourgeois et al, 2005; Jump et al , 2006; Beck and Müller, 2007 ). Tokių stichinių reiškinių kaip 
sausros padažnėjimas ir yra viena iš klimato kaitos savybių. Tačiau buko savybė prisitaikyti prie sausrų yra per daug 
nuvertinama, nes bukas puikiai geba sumažinti transpiracinį plotą pagal šaknų siurbiamą vandens kiekį, taip pat 
mesdamas lapus gali perskirstyti biomasę tarp antžeminės ir požeminės dalies, tinkamai perskirstyta biomasė leidžia 
bukui padidinti naudingų medžiagų ir vandens paėmimą iš dirvožemio (Bolte et al, 2007). Taip pat prie buko arealo 
plitimo gali prisidėti ir buko fenotipinis plastiškumas ir evoliucinė adaptacija, kurie, konkrečiai bukui, yra nuvertinami 
(Bolte et al, 2007). 

Dėl šių buko savybių, ateityje bukas galėtų tapti tokia medžių rūšimi, kurią būtų naudinga auginti Lietuvoje, dėl 
to svarbu žinoti buko gebėjimą augti dabartinėmis Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, bukų kaupiamą biomasę, biomasės 
modelius Lietuvos sąlygomis. Žinant šiuos rodiklius galima nesunkiai nustatyti medyje ir medyne sukauptą anglies 
kiekį, kas yra svarbu gyvenant tokiu laikotarpiu kai klimato kaita yra labai svarbi problema.  
 
Darbo tikslas – Nustatyti bukų (Fagus sylvatica), augančių Lietuvoje mišriame pušies-buko medyne, biomasę 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti įvairių matmenų bukų stiebų biomasę. 
2. Nustatyti įvairių matmenų bukų šakų biomasę. 
3. Nustatyti įvairių matmenų bukų lapų biomasę. 
4. Nustatyti įvairių matmenų bukų visos antžeminės dalies biomasę. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas buko medžiai, augantys mišriame pušies buko medyne, kurie buvo numatyti kirsti 2018 metais. 
Tyrimas atliktas Jurbarko regioniniame padalinyje, Mociškių girininkijos 21 kvartalo 4 sklype augančiame mišriame 
pušies – buko medyne. 
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Tyrimų metodika 
 

Lauko darbai buvo pradėti 2018 metų rugpjūčio pabaigoje, o baigti 2018 metų spalio mėnesį. Tyrimo laikas 
pasirinktas toks, kad medžiai jau būtų baigę ar silpnai bevykdantys vegetaciją, tačiau vis dar būtų su lapais. Lauko 
darbų metu buvo nupjauti 24 buko medžiai. Medžiai buvo skirtingo aukščio ir skersmens. Prieš nupjaunant medį buvo 
matuojamas jo skersmuo 1,3 m aukštyje. Nupjovus medį visų pirmiausia buvo pamatuotas jo ilgis, matavimo juosta, 
metrais. Po to jis buvo supjaustytas į nurodyto ilgio sortimentus (tuo metu gaminamus girininkijoje) ir kiekvienas 
sortimentas buvo sveriamas iškart miške svarstyklėmis 100 gramų tikslumu jas pakabinus ant savo gamybos trikojo prie 
kurio buvo pritvirtinta kėlimo gervė. Kiekvieno medžio šakos taip pat buvo sveriamos, šakas dedant į krūvas, jas 
suveržiant diržais ir sveriant tomis pačiomis svarstyklėmis pakabintomis ant trikojo su kėlimo gerve, 100 gramų 
tikslumu. Kiekvieno medžio lapai taip pat buvo sveriami. Nupjovus medį nuo jo rankiniu būdu buvo skinami visi ant jo 
esantys lapai ir dedami į maišus. Juos nuskynus visi maišai su lapais buvo sveriami. Gauti duomenys buvo užsirašomi, 
vėliau jie buvo vedami į programą MS EXCEL tolesnei jų analizei. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Tyrimo metu išmatuoti ir susverti 24 skirtingi buko medžiai. Tyrimui pasirinkti medžiai buvo pasirinkti skirtingų 

aukščių ir skersmenų, kad būtų galima sudaryti tikslesnį biomasės modelį. Buvo stengtasi medžius parinkti taip, kad 
mažų ir didelių matmenų medžių skaičius būtų kuo panašesnis. 
 
1 lentelė. Tyrime naudotų bukų dendrometriniai ir biomasės rodikliai 
 

Medžio numeris Skersmuo, cm Aukštis, m Stiebo 
biomasė, kg 

Šakų biomasė, 
kg 

Lapų 
biomasė, kg 

Viso medžio 
biomasė, kg 

101 41 26 2351.7 324.2 55.3 2731.2 
209 35 27 1329 353.1 41.8 1723.9 
386 32 29 1248.4 130.4 22.5 1401.3 
191 30 29 953.7 148.5 20.4 1122.6 
206 29 27 830.6 199.8 26.4 1056.8 
301 28 28 904.2 112.5 16.3 1033.0 
306 27 26 632.8 121.8 24.7 779.3 
545 24 24 605.3 152.2 16.6 774.1 
474 24 26 641.2 84.4 13.6 739.2 
102 23 20 349 68.4 10.8 428.2 
378 22 26 440.5 30.5 7.5 478.5 
794 21 25 506.4 112.6 10.3 629.3 
457 19 21 272.8 110.2 11.7 394.7 
795 18 24 334.4 52.6 6.7 393.7 
411 16 25 246.4 32.6 2.6 281.6 
374 14 12 143.9 47.8 4.1 195.8 
580 14 21 179.1 47.1 4.4 230.6 
570 13 19 94.1 24.2 2.7 121.0 
620 12 20 147.3 30.5 3.9 181.7 
403 11 13 56.6 17.3 4.8 78.7 
468 10 11 35.4 10.1 2.1 47.6 
310 9 12 42.3 18.2 1.6 62.1 
644 9 15 79.3 8.3 1.3 88.9 
602 7 13 43.1 10.1 0.4 53.6 

 
1 lentelėje matoma, kad mažiausias medis buvo pasirinktas 7 cm skersmens, po svėrimo nustatyta, kad ant 

mažiausio skersmens medžio buvo ir mažiausias kiekis lapų – 0,4 kg, o didžiausias 41 cm skersmens, ant šio medžio 
buvo daugiausia lapų – 55,3 kg. Mažiausias medžio ilgis buvo 11 m, o ilgiausias matuotas ir svertas medis siekė 29 
metrus. Mažiausiai sverė 468 numeriu pažymėtas medis, jo visa antžeminė biomasė tesiekė 47,6 kg, daugiausiai svėrė 
101 numeriu pažymėtas medis, jo visa antžeminės dalies masė siekė 2731,2 kg. Kadangi didžiausią dalį visos 
antžeminės dalies biomasės sudaro stiebas todėl 101 medžio stiebas taip pat svėrė daugiausiai, o mažiausiai svėrė 468 
medžio stiebas. Šakų biomasė, manoma, labiau priklauso nuo medžio padėties medyne. Jei medis buvo atviresnėje 
vietoje, tai ir jo šakų  buvo daugiau bei jos buvo masyvesnės, o užstelbto medžio šakos plonesnės ir menkiau 
išsivysčiusios.  
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1 pav. Medžio stiebo biomasės priklausomybė nuo medžio skersmens 
 

Kaip matoma 1 pav. Stiebo biomasės ryšys su medžio skersmeniu 1,3 m aukštyje yra patikimas, jo R2 = 0,9546. 
Didžiausio skersmens medis nukrypsta nuo tendencijos kreivės, bet tai gali būti dėl didelio skersmens medžių trūkumo 
tyrimo metu, nes medžiai buvo pasirenkami ne iš visų tyrimo plote esančių medžių, bet iš numatytų tais metais kirsti 
medžių. 

 

 
 

2 pav. Medžio stiebo biomasės priklausomybė nuo medžio aukštis 
 
2 pav. pavaizduotas ryšys tarp medžio stiebo biomasės ir aukščio yra mažiau patikimas, nei 1 pav. Matomas 

ryšys tarp stiebo biomasės ir skersmens. Ryšio tarp stiebo biomasės ir medžio aukščio R2=0,8503 ir taip pat yra 
statistiškai reikšmingas, tačiau tendenciją geriau parodo 1 pav. pavaizduotas ryšys tarp medžio skersmens ir stiebo 
biomasės. Nuo tendencijos kreivės labiausiai nukrypsta aukščiausi medžiai. Grafike matoma, kad vieni aukščiausių 
medžių turi sukaupę didžiausią biomasę, taip gali būti dėl medžio augimo vietoje susikaupusių didesnių maisto 
medžiagų ar vandens kiekio arba dėl to, jog aukščiausi medžiai sugebėdavo gauti daugiau saulės šviesos, kas paspartino  
jų biomasės augimą. 
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3 pav. Medžio šakų biomasės priklausomybė nuo medžio skersmens 
 

Medžio skersmens ir medžio šakų masės ryšys pavaizduotas 3 pav., jo ryšys R2 = 0,8773 ir yra patikimas, 
nukrypimai pastebimi visoje kreivėje, tai greičiausiai atsirado dėl medžių tarpusavio sąveikos, jei medžiai augo arti 
vienas kito, šakos nusivalė ir jų tiesiog mažiau formavosi, o kur šakų biomasė stebima didesnė, tai tikriausiai dėl to, kad 
medžiai augo atviresnėje vietoje ir turėjo didesnę galimybę šakotis. 

 

 
 

4 pav. Medžio šakų biomasės priklausomybė nuo medžio aukščio 
 

Ryšys tarp medžio aukščio ir šakų biomasės lyginant su skersmens ir šakų biomasės ryšiu buvo ganėtinai 
silpnas. Jis matomas 4 pav. Šakų biomasės ir nupjauto medžio ilgio ryšio patikimumas tebuvo R2 = 0,6403. 
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5 pav. Medžio lapų biomasės priklausomybė nuo medžio skersmens 
 

5 pav. pavaizduotas ryšys tarp visų medžio lapų biomasės ir medžio skersmens, jis yra stiprus, jo R2=0,9214. 
Beveik visi taškai nuo tendencijos kreivės nenutolsta pernelyg toli, tik didžiausio skersmens medžio biomasės reikšmė 
nutolsta toliausiai nuo kreivės. Toks pat nuokrypis stebėtas ir 1 pav., todėl manoma, kad šitas nuokrypis gautas, dėl per 
mažos tokio skersmens medžių imties. 
 

 
 

6 pav. Medžio lapų biomasės priklausomybė nuo medžio aukščio 
 

6 pav. pavaizduota medžio lapų priklausomybė nuo nupjauto medžio ilgio. Grafike matomas ryšys pats 
silpniausias iš visų iki šiol aptartų ryšių tarp įvairių medžio dalių biomasės ir nupjauto medžio ilgio arba skersmens ir 
yra tik R2=0,6298. 
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7 pav. Viso medžio antžeminės dalies biomasės priklausomybė nuo medžio skersmens 
 

Visos medžio antžeminės dalies – stiebo, šakų ir lapų, biomasės ryšys su skersmeniu pavaizduotas 7 pav. 
Antžeminės dalies biomasei didžiausią įtaką daro stiebo biomasė, todėl gautas grafikas labai panašus į 1 pav. aptartą 
grafiką. 7 pav. pateiktą grafiką lyginant su 1 pav. matomu grafiku galima pastebėti, kad šakų ir lapų biomasė prisidėjusi 
prie stiebo biomasės, šiek tiek pakoreagavo taškų išsidėstymą ir juos paslinko arčiau tendencijos kreivės, tuo nežymiai 
padidindama ryšio stiprumą. Čia R2=0,9636. 

 

 
 

8 pav. Viso medžio antžeminės dalies biomasės priklausomybė nuo medžio aukščio 
 

8 pav. pavaizduotas visos medžio antžeminės dalies biomasės ryšys su medžio aukščiu, jo ryšys silpnesnis, nei 
ryšys tarp visos biomasės ir skersmens ir R2=0,8296. Šiuo atveju atvirkščiai nei 7 pav. matomame grafike prie 
didžiausią įtaką biomasei darančio stiebo pridėjus lapų  ir šakų biomasę, ryšio patikimumas sumažėja. 
 
Išvados 
 

1. Atlikus tyrimus su pasirinktais buko medžiais nustatyta, kad stiebo biomasė patikimiausią ryšį turėjo su 
medžio skersmeniu 1,3 m aukštyje, R2 = 0,9546, daugiausia svėrė 41 cm skersmens bukas – 2351,7 kg, o 
mažiausiai – 7 cm skersmens – 41,3 kg. 

2. Atlikus tyrimą su pasirinktais buko medžiais nustatyta, kad šakų biomasė patikimiausią ryšį turėjo su medžio 
skersmeniu 1,3 m aukštyje, R2 = 0,8773, didžiausią šakų masę 35 cm skersmens bukas, jo šakos svėrė – 353,1 
kg, o mažiausiai svėrė 9 cm skersmens medis, jo šakos svėrė 8,3 kg. 

3. Atlikus tyrimus su pasirinktais buko medžiais nustatyta, kad lapų biomasė patikimiausią ryšį turėjo su medžio 
skersmeniu 1,3 m aukštyje, R2=0,9214. Daugiausia lapų turėjo 41 cm skersmens bukas, jo lapai svėrė 55,2 kg, 
o mažiausiai lapų turėjo 7 cm skersmens bukas, jo lapai svėrė tik 0,4 kg. 

R² = 0,9636 
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4. Apskaičiavus visos antžeminės dalies biomasę nustatyta, kad patikimiausias ryšys kaip ir atskirų medžio dalių 
buvo su medžio skersmeniu 1,3 m aukštyje, R2=0,9636, o didžiausią antžeminės dalies biomasės dalį sudarė 
stiebo biomasė.  
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BIOMASS STUDY OF NORTHERN BEECH (FAGUS SYLVATICA.) IN MIXED PINE-
BEECH STAND 
 
Vytenis DAMBRAUSKAS 
 
Summary 
 

The aim of this study was to determine the stem, leaves, branches and whole aboveground part of the tree 
biomass of northern beeches growing in southwestern Lithuania. The work was carried out in Forest state 
Enterprise, Jurbarkas regional unit, Mociškiai forest district, where mixed pine – beech stand grows. Cuttings 
were planned in this stand and were carried out in 2018. 24 Trees were selected out of the whole amount of trees 
that were cut down. The trees were with various diameters and heights. The cut-down trees were sawn into logs, 
all branches were pruned and all leaves were picked then all tree parts were measured using electronic scales. 
After the field works was finished then data analysis was done. After the analysis relationships between tree 
height and biomass, tree diameter and biomass were determined. Strong relationships were found between tree 
diameter and biomass of various tree parts and whole aboveground biomass of the tree. Relationship between 
tree height and tree biomass weren’t as strong as relationship between tree diameter and tree biomass. Strongest 
relationships were determined for whole aboveground biomass of the tree and tree diameter.  
 
Keywords: northern beech, biomass, stem, branches, leaves 
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Miško auginimo sekcija 
 

MIŠKO ŽĖLIMO YPATUMAI NEPLYNŲJŲ KIRTIMŲ KIRTAVIETĖSE SVILONIŲ 
GIRININKIJOJE 
 
Tomas DARAŠKA 
 
Santrauka  
 

Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. programoje yra numatytas neplynųjų pagrindinių 
miško kirtimų ploto dalies didinimas. 2020 m. šis rodiklis turi pasiekti – 35 proc. ( Nacionalinė..., 2013). 
Pastaraisiais penkeriais metais ( 2014-2018), buvusi Jonavos miškų urėdija, neplynaisiais kirtimais iškirto apie 
36 proc. pagrindinio naudojimo kertamų biržių ploto. Šio tyrimo tikslas – įvertinti žėlimo intensyvumą ir žėlinių 
kokybę neplynųjų kirtimų biržėse Svilonių girininkijoje. Apibendrinus duomenis, pasirinktuose 22 sklypuose, 
buvo nustatytas vidutinis žėlinių tankis – 1980 vnt./ha, kuris yra nepakankamas naujo miško susiformavimui. 
 
Raktiniai žodžiai: miško žėliniai, neplynieji kirtimai. 

 
Įvadas 

 
Visų nuosavybės formų miškai privalo būti tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio 

principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai 
didžiausią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, 
kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines socialines 
funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms (LR miškų įstatymas, 2015). 

Pagrindiniai miško kirtimai, būdami svarbiausi kirtimų visumos dalimi, aktualūs ne tik medienos ruošos 
apimtimis, bet yra ir ateities medynų formavimo priemonė. Jų metu turi būti sudaromos optimalios sąlygos naujiems 
žėliniams ar želdiniams (Juodvalkis, Kairiūkštis, 2009). 

Pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus 2015 m. biržių iškirtimo duomenis, Lietuvos valstybiniuose 
miškuose 10973 ha ekvivalentiniame brandžių medynų plote iškirto 2736 tūkst. m3. Atvejiniais ir rinktinais kirtimais 
iškirsta 29,8 proc. pagrindinio kirtimo ploto ir jame gauta 16,0 proc. visos likvidinės medienos tūrio. (Lietuvos miškų 
statistika, 2015). 

Tačiau neplynųjų pagrindinių kirtimų apimties didinimas ne visada tenkina miško atkūrimo žėlimu reikalavimus 
(Girininkų dabarties problemos, 2014). Miško atkūrimo klausimai, po neplynųjų kirtimų, atkuriant kirtavietes 
tikslinėmis medžių rūšimis, atskirose augavietėse, itin svarbūs ir aktualūs tiek ekologine, tiek ekonomine ir kitomis 
prasmėmis visoje Lietuvoje ir ypač atskiruose regionuose. 
 
Darbo tikslas - įvertinti žėlimo intensyvumą ir žėlinių kokybę neplynųjų kirtimų biržėse. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Apibūdinti buvusios Jonavos miškų urėdijos neplynųjų kirtimų apimtis. 
2. Surinkti duomenis apie Jonavos miškų urėdijoje Svilonių girininkijoje 2007-2018m m. atliktus neplynuosius 

kirtimus pušynuose.  
3. Apibūdinti žėlimo intensyvumą po neplynųjų miško kirtimų. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
Tyrimas vykdytas Valstybinės miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Svilonių girininkijoje. Tyrimams 

parinkti 22 pušynai, kuriuose 2007-2018 m. buvo atlikti atvejiniai kirtimai. Tirtų medynų charakteristika pateikta 1 
lentelėje. 
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1 lentelė. Tirtų medynų charakteristika 
 

 
 

Tyrimų metodika 
 
Tirtuose sklypuose buvo išskirtos laikinos (po 10 m2

 ), nuo 5 iki 10 vnt., apskaitos aikštelės. Aikštelių skaičius 
parinktas priklausomai nuo tirtų sklypų ploto, vadovaujantis Miško želdinių ir žėlinių apskaitos vertinimo metodika. 
Šiose aikštelėse 2018 m. rudenį buvo atlikti matavimai ir skaičiavimai, siekiant įvertinti želdinių ir žėlinių kokybinius ir 
kiekybinius parametrus. Pradiniai tirtų sklypų duomenys buvo paimti iš 2012 m. miškotvarkos duomenų bazės. 

Informacijai apdoroti ir sisteminti, bei pavaizduoti, diagramų pavidalu, naudota Microsoft Excel programa. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 
Buvusioje Jonavos miškų urėdijoje 2014-2018 metais pagrindiniais kirtimais iškirsta 1413,6 ha medynų. Tai 

vidutiniškai sudaro apie 282 ha per metus (1 pav.). 
 

 
 
1 pav. Pagrindiniais kirtimais iškirstų medynų plotas (2014-2018 m.) 

 
Pušies medynai vykdant neplynuosius kirtimus dažniausiai iškertami per du atvejus, atliekant supaprastintus 

kirtimus. Taip tikimasi sumažinti miško atkūrimo išlaidas, bei suformuoti savaiminės kilmės medynus. Neplynaisiais 
kirtimais tiriamame objekte buvo iškirsta vidutiniškai 101 ha medynų per metus, arba tai yra - 36 proc. nuo pagrindinio 
miško naudojimo.  

Rūšinė sudėtis Amžius Skalsumas Pirmas 
atvejis

Antras 
atvejis

Metai Mėnesis Sudėtis Tankumas 
vnt./ha

Plotas vnt/ha

1 10P 120 0,3 Lb 2011 2018 63 2011 9 10P 2000
2 7P3E 10E 120 85 0,4 0,1 Lb 2011 2018 61 2011 9 3P2E5B 2600
3 9P1E+J 130 0,6 Lc 2009 2017 58 2009 10 10E 3000 1,2 2100
4 10P+E 130 0,3 Lc 2009 2017 58 2009 10 10E 3000 0,8 2100
5 10P+Ą 130 0,3 Nb 2009 2018 45 2009 10 9P1E 500
6 10P+Ą 130 0,3 Nb 2009 2018 45 2009 10 10E 2500
7 10P 130 0,3 Nb 2009 2018 45 2009 1 10E 2500
8 9P1E+BD 10E 100 80 0,4 0,1 Lc 2014 2017 54 5E3P2B 2000
9 10P+E 115 0,3 Nb 2007 2016 82 2007 4 9P1E 2500
10 10P 125 0,3 Nb 2007 2016 67 2007 10 10P+E 2500 0,4 1400
11 10P 125 0,3 Nb 2007 2016 54 2007 10 9P1E 500 1,6 2400
12 10P 125 0,3 Nb 2007 2016 59 2007 10 10P 1000 0,5 2400
13 10P 125 0,3 Nb 2007 2016 59 2007 10 10P 1000 0,3 2400
14 10P 115 0,3 Nb 2007 2016 45 2007 10 10P 1000 0,4 2100
15 10P+EĄ 125 0,3 Nb 2007 2016 45 2007 10 10P 1000 1,0 2100
16 10P 110 0,3 Nb 2007 2016 75 2007 4 10P 3000 0,3 900
17 10P 125 0,3 Nb 2007 2016 70 2007 4 10P 3000 0,1 1000
18 10P 125 0,3 Nb 2008 2017 80 2009 10 10P 3000 0,4 600
19 10P 115 0,3 Nb 2006 2016 74 2006 11 10P 200 3,6 2900
20 10P 120 0,3 Nb 2006 2016 51 2006 11 10P 200 1,4 1500
21 10P 120 0,3 Nb 2008 2017 57 2009 10 10P 2500 0,2 1400
22 10P 120 0,3 Nb 2008 2017 57 2009 10 4P6B 4000 0,3 1400

Augavietė
Kirtimo metai Pomiškis

Palikta 
priedangos 

medžių 
skaičius 
vnt./ha

Dirvos suarimo laikas 
Papildomai želdinta 

2018 m. EglėEilės 
numeris

Motinino medyno rodikliai prieš kirtimą

80,8 96,6 102,8 110,6 114,8 
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Mūsų tyrimai atlikti 22 pušynuose po paskutinio atvejo, juose atliktas žėlinių vertinimas. Nustatyta, kad po 
atliktų kirtimų žėlinių tankis ne visuose sklypuose yra pakankamas ir svyruoja nuo 0,2 iki 4,0 t.vnt./ha, o tai vidutiniškai 
sudaro apie 1980 vnt./ha  2 lentelė). 

 
2 lentelė. Vidutinis žėlinių tankis kirtavietėse 
 

Rodikliai Bendras vnt./ha Tame tarpe atskirų medžių rūšių tankis vnt./ha 
Pušis  Eglė Beržas 

Vidutinis žėlinių tankis neplynųjų 
kirtimų biržėse vnt./ha 1980 1710 80 190 

 
Biržių atžėlimui didelę įtaką turi paliktų priedangos medžių ir aplinkinių medynų derėjimo intensyvumas. 

Tyrimų metu nustatyta, kad geriausiai atsikūrė sklypai, kuriuose tarp pirmojo ir antrojo kirtimų atvejų praėjo 10 metų 
laikotarpis (2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Vidutinis žėlinių tankis skirtingo amžiaus kirtavietėse 
 
Tiriant motininio medyno rūšinės sudėties  įtaka susiformavusių žėlinių sudėčiai ir tankiui, nustatyta, kad esant 

skirtingai motininio medyno sudėčiai, vidutinis žėlinių tankumas didesnis buvusiuose mišresniuose medynuose, juos 
lyginant su grynais pušynais (3 pav.). 

 

 
 

3 pav. Motininių medynų rūšinės sudėties įtaka žėlinių tankiui 
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Nors po I-ojo kirtimo atvejo formuojasi vienarūšis pušies medynas, kuris ateityje bus pagrindinis sėklų šaltinis 
naujos miško kartos savaiminiam medynui formuotis, tačiau buvusiuose įvairiarūšiuose medynuose, pušies ir eglės 
savaiminukų kiekis yra mažesnis ir sudaro vidutiniškai tik 1300 vnt./ha, o kitus 50 proc. sudaro beržo savaiminukai.  

Po atvejinių kirtimų pušynuose, žėlimo sėkmė priklauso nuo augaviečių charakteristikos. Šiam ryšiui nustatyti 
buvo tirtas vidutinis žėlinių tankis ir jų rūšinė sudėtis skirtingose augavietėse (4 pav.).  

 

 
 

4 pav. Augaviečių įtaka žėlinių tankiui 
 
Bendras didžiausias savaiminukų kiekis yra Lc augavietėje. Tačiau, tenka paminėti, jog toks žėlinių tankis yra 

per mažas naujo miško susiformavimui.  
Pakankamam savaiminukų tankio formavimuisi turi įtakos paliktų priedangos medžių skaičius (5 pav.). 
 

 
 

5 pav.Priedangos medžių įtaka žėlinių tankiui 
 
Palikus optimalų priedangos medžių skaičių, žėlinių tankis didėja, o dar palikus didesnį priedangos medžių 

skaičių, žėlinių tankis pradeda nežymiai mažėti. Intensyviausias žėlimas vyko kai po pirmojo atvejo buvo paliekama 
55-69 vnt./ha. 

 
Išvados 

 
1. Paskutinius ketverius metus (2015-2018 m.) buvusioje Jonavos urėdijoje neplynaisiais pagrindinio 

naudojimo kirtimais iškirsta daugiau kaip 35 proc. nuo viso pagrindinio naudojimo iškertamo ploto.  
2. Intensyviausias žėlimas vyksta Lc augavietėje (2670 vnt/ha), blogiausiai atželia – Nb augavietėje (1820 

vnt/ha).  

0

500

1000

1500

2000

2500

Nb Lb Lc

Žė
lin

ių
 ta

nk
is

 v
nt

./h
a 

Augavietės 

Pušis

Eglė

Beržas

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

40-54 55-69 70-84

Žė
lin

ių
 ta

nk
is

 v
nt

./h
a 

Paliekamų priedangos medžių skaičius vnt./ha 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

21 
 

3. Svilonių girininkijoje po neplynųjų kirtimų paskutinio atvejo vidutinis žėlinių tankis siekia 1980 vnt./ha ir 
yra per mažas naujam miškui susiformuoti. 
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THE PECULIARITIES OF NATURAL FOREST REGENERATION AFTER NON-CLEAR 
CUTTINGS IN SVILONIAI FOREST DISTRICT  
 
Tomas DARAŠKA 
 
Abstract  

 
The increase of the share of non-clear cuttings among all main cuttings is planned in Lithuanian National 
program for the development of forest sector in 2012-2020. It is planned, that in 2020 the share of the non-clear 
cuttings should reach 35 % (Nacionalinė..., 2013). In the recent 5 years (2014-2018), 36 % of all forest cuttings 
in ex Jonava State Fores Enterprise (now – Jonava regional branch of State Forest Enterprise) were non-clear. 
The aim of our research was to evaluate the intensity and quality of natural forest regeneration in Sviloniai forest 
district. The results showed, that the average density of natural forest regeneration in the 22 studied plots was 
1980 seedlings/ha, what is insufficient for the formation of the new forest stand. 
 
Keywords: natural regeneration, non-clear cuttings. 
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Miško auginimo sekcija  
 

PRIVAČIŲ MIŠKŲ ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO VERTINIMAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ 
URĖDIJOS ŠIAULIŲ REGIONINIAME PADALINYJE 
 
Žygimantas DRŪTYS 
 
Santrauka 
 

Lietuvos miškai atkuriami trimis būdais: želdiniais, žėliniais bei mišriai. Stebima, kad valstybiniai miškai 
dažniau atkuriami želdinant, privatūs miškai paliekami atželti natūraliai. Šis tyrimas buvo atliekamas VĮ VMU 
Šiaulių regioninio padalinio teritorijoje, plyno kirtimo biržėse. Tyrimo tikslas – nustatyti privačių miškų valdų 
atkūrimo atitikimą reikalavimams. Nustatyta,  kad daugeliu atvejų privačiuose miškuose po plynų kirtimų buvo 
išlaikomos ir atkurtos panašios medynų sudėtys kaip ir prieš kirtimus. Dažniausiai, privačiuose miškuose 
medynai atkuriami taikant natūralų (žėliniais), kiek rečiau – želdiniais, rečiausiai – mišrų atkūrimo būdą.Daugiau 
nei pusės vertintų plotų atkūrimo kokybė po plynų kirtimų vertinama kaip gera arba patenkinama. Mažiau nei 
pusėje vertintų plotų atkūrimo kokybė – bloga.Taigi, miško atkūrimas buvo vykdomas visuose vertintuose 
plotuose per tris metus, tačiau kai kuriuose plotuose buvo pasirinktas netinkamas atkūrimo būdas, dėl ko 
nukentėjo atkūrimo kokybė. 

 
Raktiniai žodžiai:žėliniai, želdiniai, privatus miškas, VĮ VMU Šiaulių regioninis padalinys 

 
Įvadas 
 

Miško atkūrimo tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą miško gamtosauginę funkciją ir vertingos medienos auginimą 
bei kitos miško produkcijos gavimą, sukuriant ūkiškai vertingus, našius, biologiškai atsparius miškus. Remiantis šiuo 
tikslu numatomi trys miško atkūrimo būdai: želdinant, natūralus atžėlimas bei derinant želdinimą su žėlimu (mišrusis 
miško atkūrimo būdas) (Miško savininko elementorius, 2010). Įprastai taikomi visi būdai, kurie parenkami atsižvelgiant 
į keletą veiksnių, pvz.: miškų funkcinė paskirtis,  prieš tai augusio medyno genetinę – selekcinę vertę, ekonomines 
sąlygas (miško atkūrimo ar įveisimo kainą, miško auginimo apyvartos trukmę ir kt.) ir kt. (LR aplinkos ministro 
įsakymas, 2003).Valstybiniuose miškuose dažniausiai miškas atkuriamas želdinimu (kiek rečiau mišriu būdu, rečiausiai 
žėlimu), o privačiuose – žėlimu (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2011; 2017).  Kaip įprasta, visi šie būdai turi savų 
privalumų ir trūkumų į kuriuos svarbu atsižvelgti pasirenkant miškų atkūrimo būdą valstybiniam ir privačiam miškui. 
Želdinant mišką didesnė tikimybė, jog prigis, galima keisti medyno rūšis, tikslingiau jas išdėstyti, tačiau tokio atkūrimo 
kaina gerokai didesnė nei naudojant savaiminį atžėlimą(Miško želdintojo žinynas, 2016).Miškininkystės literatūroje 
vyrauja nuomonė, kad stabilesnės savaiminės ekosistemos, todėl savaiminis miško atsikūrimas būtų stabilesnis nei 
dirbtinis. Išsiaiškinus, kurį būdą pasirinko privačių miškų savininkai, būtų galima manyti, kad būtent į prieš tai pateiktą 
nuomonę, atsižvelgę savininkai pasirinko jų miškui tinkamą atkūrimo būdą – natūralų. Galima pastebėti, jog tiek 
privačiuose, tiek valstybiniuose miškuose želdinimu dažniau atkuriami spygliuočių miškai ir ąžuolynai, o žėlimu 
beržynai, drebulynai ir kt. 2002 – 2012 metų duomenimis, didžiausia  atkuriamų miškų dalis želdinant eglėmis – 
valstybiniuose miškuose, pušimis – privačiuose miškuose. Baltalksnio želdinimas nevyksta nei valstybiniuose, nei 
privačiuose miškuose (Maumevičius, 2015; Lietuvos miškų ūkio statistika, 2017). 

 
Darbo tikslas –nustatyti privačių miškų valdų atkūrimo atitikimą reikalavimams. 

 
Uždaviniai: 
 

1. Palyginti buvusių ir atkurtų po plynų kirtimų menydų sudėtį privačiuose miškuose nustatyti buvusio medyno 
rūšinę sudėtį. 

2. Nustatyti dažniausiai taikomą atkūrimo būda privačiuose miškuose. 
3. Įvertinti želdinių ir žėlinių kokybę privačiuose miškuose. 
4. Įvertinti taikomų atkūrimo būdų tinkamumą privačiuose miškuose. 

 
Objektas –VĮ VMU Šiaulių regiono padalinio plyno kirtimo biržės privačiuose miškuose. 

Metodika 
 

Tyrime analizuojamimiškotvarkos duomenys apie privačių miškų valdų atkūrimo ir įveisimo būklę ir apimtis 
nuo  2008 metų iki 2016 metų, VĮ VMU Šiaulių regioninio padalinio teritorijoje. Vertinami šie komponentai: 

• Želdinių kokybė; 
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• Žėlinių kokybė; 
• Įveistų plotų kokybė; 
• Gautų duomenų analizė. 

 
Tyrimui naudotos 20 biržių, kurių plotas nuo 0,5 iki 3,7 ha, iš viso 25,2 ha.Atliekant tyrimus, lauko darbai atlikti 

vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimonuostatais (AM Nr. D1-970, 2013).Į apskaitą buvo įtraukiami tik sveiki ir 
nedaug pažeisti medeliai, bei pusė vidutiniškai pažeistų. Pažeidimai vertinami pagal Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų 7 priedo 2 lentelę. Įvertintas medelių gyvybingumastaip pat remiantis prieš tai minėtais nuostatais. 
Galutiniame rezultate, vadovaujantis „Miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo“ normatyvais apibendrinta želdinių ir 
žėlinių kokybė, įvertinta ar miško atkūrimas atitinka keliamus reikalavimus (medelių tankis plote, stelbiančios augalų 
rūšys, jų aukštis). Tyrimo duomenims apdoroti naudojant „Microsoft Excel“ ir IBM SPSS 23 programą. 
 
 
Rezultatai 
 

Nustatyta, jog privačių miškų savininkai pasirenka miško atkūrimo būdą, kurio išlaidos mažiausios ir labiausiai 
atitinka natūralumo principą (žr. 1 pav.) 

 

 
 

1 pav. Plotų pasiskirstymas pagal miško atkūrimo būdus (proc.) 

Taigi, pagal 1 paveikslo duomenis, galima sakyti, kad dažniausiaikirtaviečių atkūrimui, buvo pasirenkama palikti 
jas atželti, t.y. natūralų miško atkūrimo būdą (66,6 proc.).Rečiausiai, atkurti plynai iškirstus plotus privačiuose 
miškuose buvo pasirinktas mišrus miško atkūrimo būdas (9,1 proc.), kiek dažniau, lyginant su mišraus būdo atkūrimu, 
buvo parenkamas želdinimo būdas (24,2 proc.). 

Buvo nustatyta tiriamų kirtaviečių būvusiųmedynų rūšinė sudėtis ir jų pasiskirstymas prieš atliekant plynus 
kirtimus ir siekiant juos atkurti (2 pav.) 
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2 pav. Buvusių ir atkurtų medynų vyraujančios rūšys 
Pagal 2 paveikslą, prieš vykdomus plynus kirtimus, buvusių ir atkurtų medynų rūšinę sudėtį sudarė šešios 

vyraujančios medžių rūšys. Taip pat galima pastebėti, jog didžiausias pokytis pušiesir beržo atveju. Abu šie medynų 
sudėties pokyčiai statistiškai reikšmingi, t.y. pušies Cronbach α – 0,029, beržo – Cronbach α – 0,039, kai p=0,05. Tarp 
kitų medžių rūšių pokyčio statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo pastebėta. Vertinant bendrą tyrime vertintų plotų 
medyno rūšinės sudėties pokytį, nėra pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas (Cronbach α – 0,93, kai p=0,05). 

Atkūrimo būdą taip pat gan stipriai lemiantisveiksnys yra augavietė. Jos derlingumas, drėgmės rėžimas nusako 
tolimesnes ūkines priemones, siekiant užauginti kuo produktyvesnį medyną ekologiniu ir ekonominiu požiūriu. Parinkti 
atkūrimo būdai iš esmės yra tinkamiausi pasirinktoms augavietėms (3 pav.). 
 

 
 

3 pav. Atkūrimo būdų pasiskirstymas pagal augavietę (proc.) 
 

Kaip galima matyti iš 3 paveikslo, augavietėse, kuriose pasirinkti keli būdai miško atkūrimui apima skirtingą 
miško plotą. Lc augavietė, daugiau nei 20 proc. ploto buvo apželdinta, t.y. pasirinktas dirbtinis miško atkūrimo būdas. 
Pc augavietėje mažesnis plotas buvo atkuriamas pasitelkiant mišrų miško atkūrimo būdą, nors nėra aišku ar toks 
pasirinkimas raiste buvo ir būtų tikslingas. Visais kitais atvejais pasirinktas žėlimas. Taip pat buvo pastebėta, kad 
želdinama buvo tais atvejais, kuomet buvo siekiama atkurti egles, mišrus – pušis. 
Vertinant medyno rūšinės sudėties pokyčius pagal augavietes žymesni pokyčiai stebimi Pd augavietėje, viename sklype, 
t.y. šioje augavietėje silpnai atsikūrė pušis, iš 6 dalių, į 2, o jas pakeitę beržai, vietoj 3 dalių užėmę 6. Nc augavietėje 
sumažėjo eglių dalis ir šiek tiek padidėjo beržų užimama dalis plote, tačiau eglės išliko vyraujančia rūšimi. Nd 
augavietėje padaugėjo drebulių ir sumažėjo eglių dalis. Abu minėti pokyčiai tiek Nc, tiek Nd augavietėse nuostolingi, 
dėl išaugusių nenaudingų medžių rūšių dalių išaugimo. Uc ir Ud augavietėse taip pat sumažėjo eglių ir išaugo beržų 
arba juodalksnių skaičius. 

Gauti duomenys vertinant bendrą želdinių ir žėlinių kokybę visuose vertintuose plote, nepaisant skirtingų medžių 
rūšių, pateikiami 4 paveiksle.  
 

 
 

4 pav. Bendrai atkurtų želdinių ir žėlinių  kokybė, nepaisant atkūrimo būdo ir medžių rūšies (proc.) 
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Pagal 4 paveiksle pateiktus duomenis, galima matyti, jog bendrai atkurtų plotų želdinių ir žėlinių kokybė 

ganėtinai gera. Daugiau nei pusė visų atkurtų privačių medynų vertinami gerai arba patenkinamai. Nors gana didelė 
dalis atkurtų medynų plotų vertinami kaip blogi. Tokie duomenys galėjo gautis dėl kai kuriuose plotuose visiškai 
išnykusių medžių rūšių (pvz.: eglė), ypač užmirkusiose augavietėse, kas rodo tikrai blogą želdinių/žėlinių kokybę 
vertinant pagal tankį apželdintame plote. Tikėtina, kad tų plotų vyraujančios medžių rūšys išplis visame plote, 
perimdamos ir tas ploto dalis, kuriose galėjo klestėti tam tikros medžių rūšys. 

Vertinant antrąjį kriterijų t. y. medžių ir krūmų, stelbiančių projektuotas medžių rūšis, vidutinio aukščio 
nustatymas, pastebėta, kad tik 10 proc. vertintų plotų susiduria su stelbiančiomis rūšimis (5 pav.). 

 

 
 
5 pav. Medžių ir krūmų, stelbiančių projektuotas medžių rūšis buvimas vertintuose plotuose 
 

Pagal 5 paveikslėlyje pateiktus duomenis, galima sakyti, jog daugumos (89,2 proc.) vertinamų atkurtų plotai, 
neturi stelbiančių medžių ir krūmų, o tai geras veiksnys siekiant kokybiškų želdinių ir žėlinių.  

Apibendrinus vertinimą, galima pastebėti, jog bendrai vertinant želdinių ir žėlynių kokybę plotuose, dažniausias 
įvertinimas – blogai (6 pav.) 
 

 
6 pav. Bendrai atkurtų želdinių ir žėlinių  kokybė, nepaisant atkūrimo būdo ir medžių rūšies (proc.) 
 

Nepaisant to, jog visi vertinti plotai buvo atkurti  (o tai jau atitinka keliamus rekalavimus, atkurti kirtavietes per 
3 metus), daugiau nei pusės plotų kokybė gera arba patenkinama, nors apie 40 proc. plotų vertinami blogai. 
 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad daugeliu atvejų,privačiuose miškuose, po plynų kirtimų buvo išlaikomos ir atkurtos panašios 
medynų sudėtys kaip ir prieš kirtimus. 

2. Nustatyta, kad privačiuose miškuose dažniausiai taikomas atkūrimo būdas – natūralus (žėliniais), kiek rečiau – 
želdiniais, rečiausiai – mišrus. 
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3. Nustatyta, kad atkurtų privačių miškų kirtaviečių, daugiau nei pusės vertintų plotų atkūrimo kokybė gera arba 
patenkinama. Blogai įvertinta mažiau nei pusėje vertintų plotų. 

4. Miško atkūrimas buvo vykdomas visuose vertintuose plotuose, per tris metus, tačiau kai kuriuose plotuose buvo 
pasirinktas netinkamas atkūrimo būdas, dėl ko nukentėjo atkūrimo kokybė. 
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THE EVALUATION OF REGENERATION AND A FFORESTATION QUALITY IN 
PRIVATE FORESTS IN THE TERRITORY OF ŠIAULIAI REGIONAL SUBDIVISION  
OF STATE FOREST SERVICE  

Žygimantas DRŪTYS 

Summary 

There are three main ways of regeneration in Lithuanian forests are reconstructed in three ways: natural, artificial 
(planting) and mixes. It is ofently observed, that state forests are regenerated more often by planting, while 
private forests are left for the natural regeneration. Our research was performed in the clear cut areas with in the 
territory of Šiauliai regional subdivision of State forest service. The aim of this research – was to evaluate, if the 
regeneration in private forests correspond the national standards. We determined, that in most case in private 
forests after clear cutting were sustained and reconstructed the stands if similar composition it was be for 
efellings. Mostly, the private forests were regenerated naturally, rarely – by panting, and the most rarely – in a 
mixed way. In more than half of evaluated areas the quality of regeneration after clear cuttings was good or 
satisfactory. Thus, the forest regeneration was implemented in all evaluated areas with in three years,  however 
in some areas there was selected in appropriate way or regenetaion. 
 
Keywords: natural plantations, plantations, private forest, SFE Šiauliai regional division. 
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Miško auginimo sekcija 
 

PRIVAČIŲ IR VALSTYBINIŲ MIŠKŲ ATKŪRIMO VERTINIMAS VĮ VALSTYBINIŲ 
MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO ŽELVOS GIRININKIJOJE 
 
Deividas FRANCKEVIČIUS 
 
Santrauka 
 

Tyrimai buvo atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio (buvusiuoje VĮ Ukmergės 
MU) Želvos girininkijoje. Tyrimu buvo siekta nustatyti miško želdinių ir žėlinių atkūrimo kokybę. Privatūs 
miško savininkai Želvos girininkijoje medynus dažniau atkuria žėlimo būdu (46 ha iš 55,2 ha). Valstybiniai 
miškai dažniau atkuriami juos atsodinant (44,8 ha iš 64,9 ha). Valstybiniuose miškuose dažniausiai miško 
atkūrimui parenkama eglė, beržas ir juodalksnis, o privačiuose - beržas, eglė, drebulė. Privačiuose miško 
plotuose, kurie palikti atželti vyrauja drebulės, o valstybiniuose – beržas. Dažniausiai kirtavietės privačiuose ir 
valstybiniuose miškuose atkuriamos egle. Geresne kokybe pasižymi žėliniai augantys valstybiniuose miškuose ir 
želdiniai augantys privačiuose miškuose.  
 
Raktiniai žodžiai: miško atkūrimas, savaiminis žėlimas, miško želdinimas, privatūs miškai, valstybiniai miškai  

 
Įvadas 
 

Miškininkystė – tai ūkinė veikla, kuria siekiama kuo racionaliau panaudoti ir išplėsti miškus. Ji atsirado ir 
vystėsi ten ir tada, kur žmogus, sunaikinęs miškus, suprato jų svarbą ir ėmėsi atkūrimo darbų. Šiuo metu daug 
diskutuojama apie tvarią miškininkystę, kurioje svarbią vietą užima ekonominės, ekologinės, socialinės miško 
funkcijos. Visų šių funkcijų įgyvendinimas neįmanomas be miško atkūrimo darbų. Miško atkūrimo tikslas yra užtikrinti 
nepertraukiamą ir spartų vertingos medienos auginimą bei kitos miško produkcijos gavimą krašto ūkiui ir gyventojų 
poreikiams tenkinti, sukuriant ūkiškai vertingus, našius, biologiškai atsparius miškus medžių selekcijos pagrindu. 
Skiriami trys miško atkūrimo būdai: žėlimas, želdinimas, mišrus (Miško želdintojo žinynas, 2017).  

Miškų ūkio statistikos duomenimis (2018) Lietuvoje 49,7 % (1089 tūkst. ha) visų miškų yra valstybinės 
reikšmės, 40,3 % (883 tūkst. ha) valdo privatūs asmenys, 10 % (218 tūkst. ha) rezervuoti nuosavybės teisei atkurti 
miškai.  Nuo 2018 metų valstybinius miškus Lietuvoje patikėjimo teise valdo VĮ Valstybinė miškų urėdija. Privačius 
miškus valdo 250,1 tūkst. miško savininkų, kurių kiekvienam vidutiniškai priklauso po 3,4 ha miško. Paskutiniųjų metų 
statistika rodo, jog privatūs miško savininkai 2007-2016 metais atkūrė 42,1 tūkst. ha miško. Tuo pačiu laikotarpiu 
valstybiniuose miškuose buvo atkurta 90,8 tūkst. ha. Privatūs miško savininkai medynų atkūrimui linkę rinktis 
savaiminį atkūrimą – šiuo būdu atkurta 72 % medynų. Valstybiniuose miškuose savaime atsikūrė beveik 52 % medynų, 
buvo apželdinta ar rekonstruota – 48 % (Miškų ūkio statistika, 2018). 

Vyrauja nuomonė, jog privatūs miškų savininkai į miško atkūrimą žvelgia neatsakingai (neinvestuoja 
pakankamai laiko ir lėšų medynų atkūrimui, želdinių ir žėlinių priežiūrai), todėl miško želdinių ir žėlinių atkūrimo 
kokybė yra blogesnė nei valstybiniuose miškuose. Jokių tyrimų paneigiančių ar patvirtinančių šią nuomonę nėra daryta, 
tad norint turėti informaciją paremtą želdinių ir žėlinių kokybės vertinimu, o ne stereotipais, ir buvo vykdomas šis 
tyrimas.  
 
Darbo tikslas – nustatyti miško želdinių ir žėlinių atkūrimo kokybę pagal nuosavybės formas VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos Ukmergės regioninio padalinio Želvos girininkijoje. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti miško atkūrimus būdus valstybiniuose ir privačiuose miškuose. 
2. Nustatyti dažniausiai miško atkūrimui parenkamas medžių rūšis. 
3. Įvertinti miško želdinių ir žėlinių būklę. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Miško želdiniai ir žėliniai valstybinėje ir privačioje žemėje VĮ VMU Ukmergės regioninio padalinio (buvusioje 
VĮ Ukmergės MU) Želvos girininkijos teritorijoje. 
 
Tyrimų metodika 
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Tyrimas buvo vykdytas dažniausiai Želvos girininkijoje pasitaikančiose augavietėse: Nc, Nd, Lc, Ld, Uc, Ud. 
Tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose kiekvienoje augavietėje atsitiktiniu būdu atrinkta po 10 taksacinių 
sklypų, kuriuose paskutinio vykmečio metu (2009 – 2018) atkurtas miškas. Kiekvienoje iš vyraujančių augaviečių 
išskirti apskaitos aikštelės (tiek privačiuose, tiek valstybiniuose miškuose). Miško žėliniuose aikštelių plotas buvo 4 m², 
o želdiniuose – 100 m². Aikštelės išskirtos vadovaujantis Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika 
(Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2018).  

Kiekvienoje apskaitos aikštelėje buvo vertinta kiekvieno barelyje augančio medelio būklė, t.y. vizualiai įvertintas 
medelio tiesumas (1 balas – visiškai tiesus, 2 balai – visiškai kreivas). Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatais, buvo vertinama, ar želdiniai atkuriami tikslinėmis medžių rūšimis. Taip pat buvo nustatomas įveistų želdinių 
tankis. Gauti duomenys apdorojami MS Excel programa. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Tyrimas buvo vykdomas 120,1 ha plote, kuriame buvo vertinti želdiniai bei žėliniai. Privatiems miško 

savininkams priklauso 55,2 ha, o likusieji (64,9 ha) yra valdomi Valstybinės miškų urėdijos. Augaviečių užimami plotai 
(ha) skirtingos nuosavybės miško žemėje pateikti 1 lentelėje.  
 
1 lentelė. Augaviečių ploto pasiskirstymas pagal miško nuosavybės formas  
 
 Augavietė  
Miškų nuosavybės forma Nc Nd Lc Ld Uc Ud Viso: 
Privatūs 6,9 8,3 10,2 13,8 8,2 7,8 55,2 
Valstybiniai 12,5 12,4 9,0 12,6 10,8 7,6 64,9 
Viso: 19,4 20,7 19,2 26,4 19 15,4 120,1 

 
Per tiriamąjį laikotarpį (2009 – 2018 m.), valstybiniuose miškuose žėlimu buvo atkurta 20,1 ha kirtaviečių (2 

lentelė). Daugiausiai medynų žėlimo būdu valstybiniuose miškuose atkuriama Uc, Ud augavietėse, atitinkamai 9,6 ir 7,6 
ha. Privačiuose miškuose dažniau naudojamas savaiminis atsikūrimas. Atsitiktinai parinktuose privačių miško 
savininkų sklypuose miškas paliktas želti – 46 ha plote. Daugiausiai privačių miškų atkurta žėlimo būdu Ld augavietėje 
– 12,9 ha. Valstybiniuose miškuose Ld augavietėje miškas nebuvo atkuriamas žėlimu. Uc ir Ud augavietėse miškas 
atkuriamas tik žėlimo būdu (nepaisant nuosavybės formos).  

 
2 lentelė. Želdinių ir žėlinių ploto pasiskirstymas augavietėse pagal nuosavybė formą 
 

Augavietė 
Žėlinių plotas, ha Želdinių plotas, ha 

Privatūs miškai Valstybiniai miškai Privatūs miškai Valstybiniai miškai 
Nc 4,3 0,5 2,6 12,0 
Nd 4,5 0,8 3,8 11,6 
Lc 8,3 1,6 1,9 7,4 
Ld 12,9  0 0,9 12,6 
Uc 8,2 9,6  0 1,2 
Ud 7,8 7,6  0  0 

Iš viso: 46,0 20,1 9,2 44,8 
 
Valstybiniuose miškuose želdinimu buvo atkurta 44,8 ha kirtaviečių. Daugiausia miško įveista Ld augavietėje – 

12,6 ha. Privačiuose miškuose želdinama ne taip dažnai tik 9,2 ha. Daugiausiai privačių miškų atkurta Nd augavietėje – 
3,8 ha. Uc augavietėje želdinta  tik valstybiniuose miškuose. 

Vyraujančių medžių pasiskirstymas procentais valstybiniuose miškuose skirtingose augavietėse pateikiamas 1 
pav. ir 2 pav.  

Kirtavietėse, kuriose miškas atsikuria savaime vyrauja beržas (1 pav.). Lc, Ld, Uc, Ud augavietėse žėliniai 
atitiko miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodomas tikslines medžių rūšis. 14 % sklypų Nd augavietėje žėlinių 
rūšis neatitiko nuostatų reikalaujamo kiekio.  
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1 pav. Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas (%) skirtingose augavietėse valstybinių miškų žėliniuose 
 

Sklypuose, kuriuose miškas yra želdinamuose vyrauja eglė (2 pav.). Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose 
nurodomas tikslines medžių rūšis atitinka visi Nc, Nd, Ld augavietėse įveisti želdiniai. Lc augavietėje 10 % kirtaviečių 
buvo želdinta ne tikslinė medžių rūšis. 

 

 
 

2 pav. Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas (%) skirtingose augavietėse valstybinių miškų želdiniuose 
 
Gauti rezultatai rodo, jog dažniausiai miško atkūrimui valstybiniuose miškuose dažniausiai parenkama eglė, 

beržas ir juodalksnis. Sklypuose, kuriuose medynas atkuriamas atsodinant medžių rūšinė sudėtis įvairesnė nei 
sklypuose, kurie palikti atžėlimui. 

Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas privačių miškų žėliniuose (%) skirtingose augavietėse pateikiamas 3 
pav. Didžiausią žėlinių dalį sudarė beržo, drebulės ir baltalksnio žėliniai.  

Plotuose, kurie palikti atželti,  ne retai vyrauja ne tikslinės medžių rūšys, o tos, kurios geriau atželia.  56 % visų 
sklypų, esančių Ld augavietėje atsikūrė ne tikslinėmis medžių rūšimis. Ld augavietėje, kurioje turėtų augti eglė, beržas, 
uosis, ąžuolas vyrauja drebulynai. Nd augavietėje ne tikslinės medžių rūšys vyrauja 40 % visų sklypų. Uc, Ud 
augavietėse atžėlė tinkamos medžių rūšys.  

Tie miško savininkai, kurie nusprendžia mišką atkurti želdant, medžių rūšis pasirenka atsižvelgiant į tikslines 
medžių rūšis konkrečioje augavietėje. Visuose Nc, Lc, Ld augavietėse esančiuose sklypuose medžių rūšis parinkta 
teisingai. Nd augavietėje medžių rūšis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų neatitinka 25 % sklypų. Dažniausiai 
privačiuose miškuose sodinama eglė (4 pav.). 
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3 pav. Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas (%) skirtingose augavietėse privačių miškų žėliniuose 
 

 

 
 

4 pav. Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas (%) skirtingose augavietėse privačių miškų želdiniuose 
 
Apibendrinant galima teigti, kad privatūs miškai dažniausiai atkuriami beržu, egle, drebule. 
Kitas tyrimų siekis buvo įvertinti žėlinių ir želdinių kokybę, priklausomai nuo jų tankio. Gauti rezultatai 

pateikiami 3 lentelėje.  
 
3 lentelė. Kirtaviečių atkūrimo kokybė (pagal žėlinių tankį) skirtingose augavietėse pagal miškų nuosavybės formas 
 

Augavietė 
Žėlinių kokybė privačiuose miškuose Žėlinių kokybė valstybiniuose miškuose 

Labai gera Gera Bloga Labai gera Gera Bloga 
Nc 100  0 0   0  0  0 
Nd 83 17  0 100  0 0  
Lc 89 11  0 100  0  0 
Ld 83 8,5 8,5 100  0  0 
Uc 40 60  0 100  0  0 
Ud 75 25  0 100  0 0  

 
Kirtaviečių atkūrimas žėlimo būdu valstybiniuose miškuose sėkmingas – visose augavietėse 100 % (3 lentelė), o 

privačiuose miškuose tik Nc augavietėje. Privačiuose miškuose žėlinių tankis, o tuo pačiu ir atkūrimo kokybė šiek tiek 
prastesnė Ld augavietėje, 8,5 % sklypų atkūrimo kokybė buvo įvertinta blogai. Nc, Nd, Lc, Ud augavietėse didžioji 
dalis sklypų pagal žėlinių tankį buvo įvertinti labai gerai. 60 % sklypų Uc augavietėje buvo atkurti gerai. 
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Įvertinus želdinių kokybę, priklausomai nuo tankio, nei vienas sklypas nepriklausomai nuosavybės formos 
nebuvo, įvertintas labai gerai (4 lentelė).  

 
4 lentelė. Kirtaviečių atkūrimo kokybė (pagal želdinių tankį) skirtingose augavietėse pagal miškų nuosavybės formas 
 

Augavietė Želdinių kokybė privačiuose miškuose Želdinių kokybė privačiuose miškuose 
Labai gera Gera Bloga Labai gera Gera Bloga 

Nc  0 100  0 0  100  0 
Nd  0 56 44 0  67 33 
Lc  0 0  100 0   0 100 
Ld  0 29 71 0  100 0  
Uc  0  0 100 0  0   0 
Ud  0  0 0   0 0  0  

 
Tiek privačiuose, tiek valstybiniuose miškuose Nc ir Lc augavietėse esančios kirtavietės atkurtos gerai. Tik 29 % 

Ld augavietėje esančių sklypų valstybiniuose miškuose apželdinti gerai, privačiuose miškuose šis skačius siekia – 100 
%. Ir privačiuose ir valstybiniuose miškuose Nd augavietėje gerai atkurta daugiau nei pusė visų sklypų. 

 
Želdinių ir žėlinių kokybė įvertinta pagal juose esančių medžių tiesumą ir kreivumą. Atlikus įvertinimus, gauti 

rezultatai valstybiniuose miškuose pateikiami 5 paveiksle. 
 

 
 

5 pav. Želdinių ir žėlinių tiesumas (balais) augavietėse valstybiniuose miškuose 
 
Vertinant medelių tiesumą valstybiniuose miškuose skirtumo tarp sodintų ir savaime sužėlusių medžių skirtumo 

praktiškai nėra – tiesumas vidutiniškai įvertintas 1,2 balo (5 pav.). Kirtavietėse, kurios buvo želdintos, kiek kreivesni 
medžiai augo Uc augavietėje, o savaime sužėlusiuose – Ld, Nd augavietėse. Nc augavietėje želdinių ir žėlinių tiesumas 
nesiskiria.  

Privačių miškų žėlinių ir želdinių įvertinimai pateikiami 6 paveiksle. 
Privačiuose miškuose sodinukų tiesumas įvertintas 1,1 balo, o žėlinių – 1,3 (6 pav.). Ld augavietėje tiek 

želdiniai, tiek žėliniai buvo kreviausi – 1,4 balo. Visose kitose augavietėse žėliniai buvo kreivesni nei želdiniai. Didelių 
skirtumų vertinant medžio tiesumą atsižvelgiant į nuosavybės formą nėra. Skirtumus tarp žėlinių galbūt lemia priežiūros 
intensyvumas, o tarp želdinių – sodinamosios medžiagos kokybė. 
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6 pav. Želdinių ir žėlinių tiesumas (balais) skirtingose augavietėse privačiuose miškuose 
 

 
Išvados 
 

1. Privatūs miško savininkai Želvos girininkijoje medynus dažniau atkuria žėlimo būdu. Valstybiniai miškai 
dažniau atkuriami juos atsodinant.  

2. Valstybiniuose miškuose dažniausiai miško atkūrimui parenkama eglė, beržas ir juodalksnis, o privačiuose - 
beržas, eglė, drebulė. Privačiuose miško plotuose, kurie palikti atželti vyrauja drebulės, o valstybiniuose – 
beržas. Dažniausiai privatus ir valstybinis miškas atkuriamas egle.  

3. Geresne kokybe pasižymėjo žėliniai augantys valstybiniuose miškuose, o želdiniai – privačiuose.  
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EVALUATION OF PRIVATE AND STATE FOREST RESTORATION IN THE STATE FOREST 
ENTERPRISE UKMERGE REGIONAL DIVISION ŽELVA FORESTRY DISTRICT 
 
Deividas FRANCKEVIČIUS 
 
Summary 

 
The research was carried out in the State Forest Enterprise Ukmergė Želvos Forestry. The aim of the 
research is to determine the quality of forest plantation and restoration of the forest according to the 
ownership forms in the State Forest Enterprise Ukmerge Regional Division Želva Forestry. Tasks set in 
the work: to determine the methods of forest regeneration which are usually chosen by forest owners and 
managers, to determine the species of trees most often selected for the forest felling, to assess the 
condition of forest plantations and gems. The results show that private forest owners in the Želvos forest 
district their stands more often restore using forest cultivation (46 he of 55,2 he) . State forests are often 
reproduced by replanting (44,8 he of 64,9 he). In state forests, spruce, birch and alder are usually used for 
forest regeneration, and in private they use birch, spruce, aspen. In private forest areas that are left to be 
recovered aspen dominates and in state forests – birch. Most often, private and state forest is restored by 
planting spruce. Better quality is characterized by the growth of green forests in state forests, and green 
plantations are better in private forests. 
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Miško auginimo sekcija 
 

AŽUOLYNŲ ATKŪRIMO SĖKMINGUMO ĮVERTINIMAS VĮ VALSTYVINIŲ MIŠKŲ 
URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINIAME PADALINYJE 
 
Indrė GRUODYTĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje Pašilės, Deltuvos, Želvos ir Giedraičių girininkijų 
ąžuolo jaunuolynuose, atkurtuose 1999-2012 metais. Atrinkti 23 sklypai atsižvelgiant į želdinių amžių, rūšinę 
sudėtį bei plotą.  
Tyrimo metu buvo vertinama: medyno rūšinė sudėtis ir tankumas, vidutiniai ąžuolų ir kitų medžių rūšių aukščiai, 
ąžuolo želdinių kokybė, taikomos apsaugos priemonės. 
Išanalizavus įvertintų ąžuolo jaunuolynų kokybę, gerai įvertinta 61 %, patenkinamai – 17 %, o blogai 22 %  visų 
ąžuolynų. Atkuriami ąžuolynai auga Nd, Nf ir Ld augavietėse. Geriausi ąžuolų rodikliai nustatyti Nd augavietėse 
augančiuose jaunuolynuose. 
Net 87 % visų ąžuolo jaunuolynų buvo sveiki arba nedaug pažeisti. Silpnai ar vidutiniškai pažeisti ąžuolo 
želdiniai sudarė 13 %, o stipriai pažeistų ar žuvusių želdinių nebuvo užfiksuota. 
 
Raktiniai žodžiai: ąžuolynai, želdiniai, kokybės rodikliai. 

 
Įvadas 
 

Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) paplitimo arealas apima beveik visą Europą, taip pat ir Lietuvą bei 
Kaukazo teritoriją. Tai 20–35 (40) m aukščio ir 0,7–1,5 (3–4,5) m skersmens ilgaamžis medis, išgyvenantis iki 500–
600, rečiau 1000–1500 metų (Navasaitis, 2008).  

Praeityje ąžuolynų Lietuvoje buvo daug daugiau. Pagal istorinius šaltinius XVI a. mišrių  su ąžuolais ir 
plačialapių miškų buvo 15-20 % visų miškų ploto, tačiau jau 1939 m. valstybiniuose miškuose ąžuolynai sudarė tik 1,3 
% visų miškų. Nepaisant didelių pokario miškininkų pastangų ir vajų, ąžuolynų plotai dėl žvėrių pažeidimų, minkštųjų 
lapuočių stelbimo, laiku neatliktų priežiūros ir ugdymo darbų didėjo labai lėtai (Bitvinskaitė, 2010). 

2005 metais buvo patvirtinta Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa parengta 16 metų 
laikotarpiui 2006–2021 m., kurios tikslas yra padidinti Lietuvos ąžuolynų plotus iki 2,4 % visų medynų ploto. 

Per pastaruosius keturiolika metų ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha išaugo iki 46,3 tūkst. ir šiuo metu užima 
apie 2,2 % bendro miškų ploto (Miškų ūkio statistika, 2017). 

Sėkmingas ąžuolynų atkūrimas ir įveisimas vis dabar išlieka viena iš sunkiausiai įgyvendinamų užduočių 
miškininkystės srityje. Daugelio autorių nuomone, savaiminis ąžuolo žėlimas po medyno danga vyksta labai lėtai, kaip 
rodo S. Karazijos, J. Jurgelionio ir V. Vaičiūno (1997) duomenys, ąžuolas atželia grynuose medynuose, tačiau be 
atvejinių kirtimų visų tipų ąžuolynuose esantis pomiškis dažniausiai žūsta. 

 
Darbo tikslas – atlikti VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje 1999–2012 metais atkurtų ąžuolo jaunuolynų 
įvertinimą pagal kokybines ir kiekybines charakteristikas. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Palyginti ąžuolų ir kitų augančių medžių rūšių aukščius. 
2. Įvertinti ąžuolo želdinių kokybę pagal augavietes. 
3. Įvertinti žvėrių padarytus pažeidimus pagal želdinių amžių. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas ir vieta – Ukmergės regioniniame padalinyje 1999–2012 metų laikotarpyje pasodinti ąžuolo 
jaunuolynai. Tyrimai atlikti atrinktuose 23 atkurtuose ąžuolynuose, kurių bendras plotas – 61,6 ha. 

 
Tyrimų metodika 
 

Pirmiausia lauko tyrimams buvo atrinkti 23 inventorizuojami sklypai. Bendras atrinktų inventorizuojamų sklypų 
užimamas plotas – 61,6 ha. Ąžuolynų sklypų (plotų) atrinkimui buvo taikomi tokie kriterijai:  

*ąžuolo jaunuolynai buvo atkurti 1999–2012 metais,  
*ąžuolo jaunuolynai buvo Pašilės, Deltuvos, Želvos ir Giedraičių girininkijose,  
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*sklypo plotas buvo 1 ha arba didesnis,  
*ąžuolai sudarė bent 40 % medyno.  
Lauko tyrimai atrinktuose plotuose buvo vykdyti 2018 metų rugsėjo–spalio mėnesiais. Ąžuolynuose buvo 

išskiriami bareliai ir nustatoma želdinių kokybė vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (2008) – kai 
sklypo plotas buvo iki 3 ha, apskaitos aikštelės sudarė ne mažiau kaip 5 % sklypo ploto, kai 3,1–5 ha – 4 %, kai 5,1–10 
ha – 3 %. Vienos apskaitos aikštelės plotas siekė 100–200 m2. Želdinių vidutinis aukštis (10 cm tikslumu) buvo 
nustatomas kiekvienoje apskaitos aikštelėje išmatavus 5 vidutinio aukščio projektuotų medžių rūšių medelių aukščius ir 
apskaičiavus jų vidurkį.  

Tyrimo metu buvo vertinama: medyno rūšinė sudėtis ir tankumas, vidutiniai ąžuolų ir kitų medžių rūšių aukščiai, 
ąžuolo želdinių kokybė, taikomos apsaugos priemonės, taip pat buvo įvertintos medynų rūšinės sudėties kitimo 
tendencijos bei nustatyta kuriuose augavietėse ąžuolo želdiniai augo geriausiai ir kur labiausiai pažeisti žvėrių.  

Žvėrių pažeidimai ir medelių gyvybingumas buvo vertinamas pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 7 
priedo 1 lentelę ir elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodikos 2 priedo 
lentelę. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis buvo nustatyta, kad beveik pusė (48 %) VĮ VMU Ukmergės 
regioniniame padalinyje 1999-2012 metais atkurtų ąžuolynų, auga Nd augavietėse, o Ld ir Nf augavietėse  atitinkamai 
po 30 % ir 22 %. 

Įgyvendinant ąžuolynų programą, nuo 2009 metų ženkliai didėjo atkuriamų ąžuolynų plotai, o tai dar kartą 
atsispindi žiūrint į inventorizuotų ąžuolynų pasiskirstymą pagal amžių (1pav.).  

 

 
 

1 pav. Inventorizuotų ąžuolynų pasiskirstymas pagal amžių 
 

Beveik puse (43 %) visų vertintų ąžuolynų yra 6-9 metų amžiaus, kai tuo tarpu vos 9 % ąžuolynų buvo 18-20 
metų (1pav.).  

Jaunuolynų, kurių sudėtyje ąžuolai sudaro 6-8 dalis, yra 65%, trečdalyje (30 %) sklypų ąžuolai sudaro 5 dalis ir 
mažiau, o grynų ąžuolynų atkurta tik 4 % iš visų ąžuolo jaunuolynų. Dažniausiai ąžuolas buvo mišrinamas su egle, 
juodalksniu rečiau su liepa. Daugelyje plotų buvo užfiksuota nemažai beržo žėlinių. Kadangi dalis (22%) ąžuolynų 
atkurta Nf augavietėje, todėl buvo užfiksuotas nemažas kiekis uosio žėlinių ąžuolo želdiniuose. 

Atlikus ąžuolo ir kitų medžių rūšių aukščio skirtumo palyginimą, nustatyta, kad ąžuolo jaunuolynuose net 58 % 
kitų medžių rūšių aukštis yra didesnis nei ąžuolų. Tik jaunesniuose (6-9 m.) ąžuolo jaunuolynuose apie 35 % sklypų 
ąžuolų aukštis buvo didesnis (2 pav.). 
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2 pav. Ąžuolų ir kitų jaunuolynuose augančių medžių rūšių aukščių palyginimas 
 

Išanalizavus ąžuolų bei kitų medžių rūšių aukščio pasikeitimus skirtingame amžiuje (2 pav.) galima aiškiai 
matyti, kad ąžuolas sugeba augti konkurencingai tik jauname amžiuje, tačiau vėlesniame amžiuje dėl ne visuose 
plotuose laiku atliekamų ugdymo kirtimų, ąžuolų aukštis, lyginant su konkuruojančiomis medžių rūšimis, atsilieka.  

Išanalizavus ąžuolo jaunuolynų kokybę, gerai įvertinta 61 %, patenkinamai – 17 %, o blogai 22 %  visų 
ąžuolynų. Blogai įvertinti buvo tik 14 - 19 metų amžiaus ąžuolo želdiniai, kuriuose kitų medžių rūšių aukštis yra 
gerokai didesnis už ąžuolų (3pav.). 
 

 
 

3 pav. Inventorizuotų ąžuolo želdinių kokybės vertinimas pagal augavietes 
 

Geriausia ąžuolynų kokybė nustatyta Nd augavietėje, kur gerai buvo įvertinta 73 % iš visų želdinių. Daugiausiai 
(40 %) blogos kokybės želdinių užfiksuota Nf augavietėje (3 pav.). 

VĮ VMU Ukmergės regioninio padalinio ąžuolo jaunuolynuose buvo taikomos želdinių apsaugos priemonės nuo 
elninių žvėrių pažeidimų. Dažniausiai (52 % ) buvo taikomos individualios apsaugos priemonės, šiek tiek daugiau nei 
trečdalis (35 %) plotų buvo aptverti tvora, o 13 % visų tirtų ąžuolynų buvo apsaugoti tepant repelentais.  

Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad net 87 % visų ąžuolo jaunuolynų buvo sveiki arba nedaug pažeisti. 
Silpnai ar vidutiniškai pažeisti ąžuolo želdiniai sudarė 13 %, o stipriai pažeistų ar žuvusių želdinių nebuvo užfiksuota (4 
pav.). 
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4 pav. Žvėrių pažeidimų pasiskirstymas inventorizuotuose sklypuose pagal želdinių amžių 
 

Įvertinus žvėrių padarytus pažeidimus pagal želdinių amžių buvo nustatyta (4 pav.), kad geriausios būklės yra 
jauni (6-9 m.) ąžuolo jaunuolynai. Daugiausia (67 %) žvėrių pažeidimų užfiksuota vyresniuose 14-17 metų amžiaus, o 
apie 50 % dar vyresniuose medynuose buvo pažeista silpnai. Tikėtina, kad tokius rezultatus lemia jauname amžiuje 
intensyviau taikomos apsaugos priemonės (tvorų tvėrimas ir individualios apsaugos). 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima pastebėti, kad VĮ VMU Ukmergės regioniniame padalinyje 1999-2012 
metais atkurti ąžuolynai yra geros būklės. Įvertinus želdinių aukščius, kokybės parametrus ir padaromus elninių žvėrių 
pažeidimus, geriausi parametrai užfiksuoti Nd augavietėse sodintuose želdiniuose. 
 
Išvados 
 

1. Ąžuolo želdiniuose, net 58 % kitų medžių rūšių aukštis yra didesnis nei ąžuolų. Tik jaunesniuose (6-10 m.) 
ąžuolo jaunuolynuose apie 35 % sklypų ąžuolų aukštis buvo didesnis nei kitų medžių rūšių.  

2. Ąžuolo jaunuolynų kokybė, gerai įvertinta 61 %, patenkinamai – 17 %, o blogai 22 %  visų ąžuolynų. 
Geriausia ąžuolynų kokybė nustatyta Nd augavietėje -73 % iš visų želdinių. 

3. Mažiausiai žvėrių pažeisti yra jauni (6-9 m.) ąžuolo jaunuolynai. Daugiausiai (67%) žalos yra padaryta 
vyresniuose (14-17 m.) želdiniuose. 
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ASSESSMENT OF SUCCESS OF OAK RESTORATION IN UKMERGĖ STATE FOREST 
ENTERPRISE 

 
Indrė GRUODYTĖ 

 
Summary 
 

The research of oak tree stands which was restored in 1999-2012 was done in Pašilė, Želva, Deltuva and 
Giedraičiai districts of Ukmergė State Forest Enterprise. According to the age, area and species composition was 
selected 23 plots. 
In fieldwork of oak stands was assessed by: the species composition, density of the stand, the average height of 
the oak and other tree species, the quality of the oaks, conservation measures. 
The analysis of qualitative indicators of oak stands showed that 61% of the oak trees were well rated, 17% 
satisfactory, and 22% poor. Oak stands are growing on Nd, Nf and Ld habitats. The best quality of oaks was 
estimated in Nd habitats. 
About 87% of all oak stands were healthy or little damaged.  Just 13 % of oak stands was weak or moderately 
damaged, strongly damaged or dead plantations were not recorded. 
 
Keywords: oak stand, afforestation, habitats.  
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Miško auginimo sekcija 
 

SKIRTINGO PRADINIO TANKUMO IR SODINIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO 
PAPRASTOSIOS PUŠIES ŽELDINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS DUBRAVOS 
BANDOMUOSIUOSE – PARODOMUOSIUOSE ŽELDINIUOSE 
 
Darius JANKAUSKAS 
 
Santrauka 

 
Darbe tirta skirtingo pradinio tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo paprastosios pušies želdinių būklė Dubravos 
bandomuosiuose-parodomuosiuose želdiniuose. Nustatyta, kad 20 metų amžiuje didžiausias pušies vidutinis 
aukštis 11,9 m nustatytas esant tankumui 12500 vnt./ha. Mažėjant pradiniam sodinimo tankumui mažėja ir 
vidutiniai aukščiai. Tuo tarpu vidutinis želdinių skersmuo atvirkščiai proporcingas jų tankumui. Didžiausio 
pradinio želdinių 25000 vnt./ha ir 12500 vnt./ha tankumo bandomuosiuose variantuose vidutiniai vieno medžio 
tūriai yra mažiausi, tačiau dėl didelio želdinių kiekio, stiebų tūriai hektare yra didžiausi ir siekia 253 m3/ha ir 
184,1 m3/ha. Skirtingo pradinio sodinimo vietų išdėstymo paprastosios pušies želdiniuose didžiausias vidutinis 
aukštis - 11,1 m ir skersmuo - 11,8 cm bei vidutinis stiebo su žieve tūris - 0,063 m3 nustatytas sodinukams esant 
3,0 x 0,56 m medelių išdėstymui tarp eilių ir eilėse. Pušies želdiniuose didėjant išdėstymo stačiakampiškumui 
didėja vidutinis medžių skersmuo ir aukštis.  

 
 Raktažodžiai: paprastoji pušis, želdiniai, tankumas, dendrometriniai rodikliai. 
 
Įvadas 
 
 Veisiant želdinius, pradinio želdinių tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo nustatymas visuomet yra vienas iš 
svarbiausių miško želdinių veisimo valdymo sprendimų. Visapusiškas ir objektyvus tankumo vaidmens įvertinimas ir 
optimalaus ar artimo jam palaikymas, gali padidinti želdinių tvarumą, produktyvumą ir prekingumą, o tuo pačiu ir 
medynų išauginimo rentabilumą. Mišriuose želdiniuose pradinis tankumas taip pat gali turėti įtakos medžių 
tarprūšiniams santykiams ir nulemti vienos ar kitos rūšies vyravimą medyne. (Kairiūkštis, 2003, Gradeckas ir kt., 2005, 
Juodvalkis ir kt., 2009). 
 Lietuvoje taikomi spygliuočių želdinių pradiniai tankumai pagrįsti medžių vidurūšiniais santykiais, stengiantis 
sumažinti vidurūšinę konkurenciją formuojantis cenozei ir jai susiformavus, todėl labai aktualu sukaupti kuo daugiau 
patirties apie veiksnius įtakojančius bei skatinančius jų augimą ir produktyvumą. Neteisingai parinktas tankumas ir 
sodinukų išdėstymo schema gali sumažinti medyno produktyvumą, susilpninti želdinių atsparumą kenkėjams, 
grybinėms ligoms ar nepalankiems gamtos veiksniams. (Rutkauskas, 2012). 
 1997-2000 metais Dubravos regioninio padalinio Vaišvydavos girininkijoje įkurtas parodomųjų – bandomųjų ir 
mokymo želdinių kompleksas. Čia pasodinti ir skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo bei skirtingo pradinio tankumo 
paprastosios pušies želdiniai, kurių amžiau šiuo metu 18-20 metų. Juose vyksta jaunuolynams būdingi įvairūs procesai, 
todėl reikia įvertinti šiuos parodomuosius objektus, taip prisidedant prie inovacinių technologijų sklaidos, diegiant 
tvaraus daugiatikslio ūkininkavimo principus miškininkystėje. 
 
Darbo tikslas – nustatyti optimalią pušies želdinių pradinio tankumo ir išdėstymo schemą ūkiniams miškams. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Nustatyti skirtingo pradinio tankumo bandomųjų pušies želdinių dendrometrinius rodiklius.  
2. Nustatyti skirtingo pradinio išdėstymo bandomųjų pušies želdinių dendrometrinius rodiklius.  

 
Tyrimo objektas ir vieta  
 

Tyrimų objektas - 2017 metais VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, Dubravos regioninio padalinio, Vaišvydavos 
girininkijoje įkurtas parodomųjų – bandomųjų ir mokymo želdinių kompleksas. Tyrimai buvo atlikti 6 skirtingo 
pradinio tankumo ir išdėstymo paprastosios pušies želdinių sklypuose.  
 
Tyrimų metodika  
 
 Bandomieji paprastosios pušies želdiniai skirtinguose pradinio tankumo ir išdėstymo variantuose įveisti eilėmis, 
todėl matavimai atlikti eilių apskaitos būdu (1 lentelė). Matavimui pasirinktos eilės buvo atrinktos tipiškose želdinių 
vietose. 
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1 lentelė. Skirtingo pradinio tankumo ir išdėstymo pušies želdinių schema 
 

Sodinimo tankumas, vnt./ha Sodinimo vietų išdėstymas, m Išmatuotų medžių skaičius, vnt. 
800 3,29 x 3,80 45 

1600 2,33 x 2,69 64 

3000 

1,29 x 1,29 75 
2,0 x 0,84 62 
4,0 x 0,42 57 
3,0 x 0,56 59 

3100 1,67 x 1,93 68 
6200 1,18 x 1,36 64 

12500 0,83 x 0,96 58 
25000 0,59 x 0,68 58 

 
Visų parodomojo – demonstracinio objekto variantų želdiniai įvertinti, išmatuojant jų pagrindinius 

dendrometrinius rodiklius – aukštį (aukštimačiu „Suunto“, 0,5 m tikslumu), skersmenį (žerglėmis 1,3 m aukštyje, 1 cm 
tikslumu). Stiebo tūris apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
V= 𝜋∗𝑑

2

4
∗ ℎ ∗ 𝑓𝑠 (m3), (1) 

 
Čia: V – tūris, m3/ha; d – skersmuo, m; h – aukštis, m; fs – formrodis. 
 Statistinių rodiklių skaičiavimai apdoroti įprastiniais matematinės statistikos metodais (STATISTICA ir EXCEL 
programa).  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
Skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies želdinių dendrometrinių rodiklių analizė 
  Tyrimai buvo atlikti 20 metų amžiaus paprastosios pušies parodomųjų – bandomųjų ir mokymo želdinių 
komplekse. Vienas iš pagrindinių tyrimo siekių buvo įvertinti, kaip želdinių dendrometrinius rodiklius įtakoja pradinis 
jų tankumas. Šiam siekiui įgyvendinti buvo išmatuota 610 medžių. Pirmiausia buvo įvertintas želdinių aukštis, gauti 
rezultatai pateikiami 1 paveiksle.  
 

 
 

1 pav. Vidutinis medžių aukštis skirtingo pradinio tankumo želdiniuose 
 
 Gauti rezultatai rodo (1 pav.), jog skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies želdiniuose didžiausias 
vidutinis aukštis 11,9 m nustatytas esant pradiniam tankumui 12500 v nt./ha. Mažiausias vidutinis aukštis – 10,1 m 
nustatytas 800 vnt./ha tankumo želdiniuose. Taipogi pastebima, kad mažėjant pradiniam tankumui, mažėja ir vidutiniai 
želdinių aukščiai. Išimtį sudaro 25000 vnt./ha tankumo želdiniai, kurių vidutinis aukštis 10,9 m., t.y. 1 m žemesni nei 
12500 vnt./ha tankumo želdiniai.  
 Sekantis svarbus dendrometrinis rodiklis, kuris įvertina želdinių kokybę yra skersmuo. Todėl tikslinga įvertinti, 
kaip medžių skersmuo kinta skirtingo tankumo želdiniuose (2 pav.).  
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2 pav. Vidutinis medžių skersmuo skirtingo pradinio tankumo želdiniuose 
 
 Nustatyta, kad skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo yra 
18,4 cm, esant pradiniam tankumui 800 vnt./ha. O tuo tarpu 12500 vnt./ha tankumo želdiniuose nustatyti net 52,7 proc., 
o tai yra 8,7 cm mažesnio skersmens želdiniai.  Be to, pastebima tendencija, jog skersmens didėjimas skirtingo tankumo 
želdiniuose yra atvirkščiai proporcingas aukščiui, t.y. aukštis mažėja.  
 Žinodami želdinių aukštį bei skersmenį bei nustatę jų formrodį, galime įvertinti kiekvieno stiebo tūrį, jo dydžio 
kitimą priklausomai nuo pradinio tankumo. Gauti rezultatai pateikiami 3 paveiksle.  
 

 
 

3 pav. Vidutinis stiebo tūris su žieve skirtingo tankumo želdiniuose 
 
 Didžiausias vidutinis stiebo tūris su žieve 0,133 m3 (3 pav.) nustatytas 800 vnt./ha pradinio tankumo paprastosios 
pušies želdiniuose, mažiausias vidutinis stiebo tūris su žieve – 0,046 m3

, kai pradinis tankumas 25000 v nt./ha. 
Apibendrinus gautus rezultatus, galime, teigti, kad vidutinis stiebo tūris su žieve akivaizdžiai priklausomi nuo pradinio 
želdinių tankumo, kuo pradinis tankumas didesnis, tuo vidutinis tūris stiebo su žieve mažesnis.  
 IV A miškų grupėje siekiame išauginti kuo produktyvesnius medynus, kurie būtų ekonomiškai naudingi, 
pasiektume didžiausią pelną. Atsižvelgiant į tai, svarbu nustatyti, koks pradinis želdinių tankumas yra optimaliausias, 
kad gautume didžiausią medienos tūrį (4 pav.). 
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4 pav. Vidutinis stiebų tūris 1 ha skirtingo pradinio tankumo želdiniuose 
 
 Gauti rezultatai rodo (4 pav.), kad didžiausias, net 253 m3/ha stiebų tūris su žieve nustatytas, kai pradinis 
želdinių tankumas 25000 vnt./ha.  O kai pradinis želdinių tankumas mažas, o tai sudaro 800 vnt./ha, stiebų tūris net 170 
m3/ha mažesnis. 
 Nustatyta, kad tankesniuose želdiniuose vyksta intensyvi medžių tarpusavio konkurencija, daug žemesnių 
išsivystymo klasių medžių ir akivaizdus medynų ugdymo poreikis, tuo tarpu rečiausiuose želdiniuose vyrauja gerai 
išsivystę medžiai ir ugdomųjų kirtimų poreikio dar nėra. Mažesnio tankumo želdiniuose atskirų medžių augimas žymiai 
spartesnis (ypač akivaizdūs medžių vidutinio stiebo skersmens skirtumai, tačiau tankumo įtaka medžių aukščiui nėra 
vienareikšmė ir akivaizdi). 
 
Skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo paprastosios pušies želdinių dendrometrinių rodiklių analizė 
  Paprastosios pušies parodomųjų – bandomųjų ir mokymo želdinių komplekse įveisti ne tik skirtingo pradinio 
tankumo, kuriuos prieš tai analizavome, bet ir išdėstymo želdiniai. Jų tikslas yra įvertinti, ar medelių išsidėstymas turi 
įtakos jų dendrometriniams rodikliams, kai pradinis tankumas 3000 vnt./ha. Tyrimų rezultatai pateikiami 5 paveiksle.  
 

 
 

5 pav. Vidutinis medžių aukštis skirtingo išdėstymo želdiniuose 
 
 Želdinių aukščių skirtumai tarp visų pradinių paprastosios pušies sodinukų išdėstymo variantų yra nedideli (5 
pav.). Didžiausias vidutinis aukštis 11,1 m nustatytas esant 3,0 x 0,56 m medelių išdėstymui tarp eilių ir eilėse. O tik 0,6 
m žemesni nustatyti, kai išsidėstymas yra 1,29x1,29 m bei 2,0x0,84 m želdiniuose. Stačiakampio sodinimo išdėstymo 
želdiniuose, kurių pradinis išdėstymas eilėse buvo 0,42 ir 0,56 m vidutiniškai pusmetriu aukštesni už kvadratinio 
sodinimo vietų išdėstymą. Taipogi atlikti šiuose želdiniuose ir skersmens tyrimai, gauti rezultatai pateikiami 6 
paveiksle.  
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6 pav. Vidutinis medžių skersmuo skirtingo išdėstymo želdiniuose 
 
.  Atlikus skersmens duomenų analizę (6 pav.), nustatyta, kad skirtingo išdėstymo želdiniuose, skersmuo skiriasi 
nežymiai, kinta nuo 11,4 cm iki 11,8 cm. Vidutiniai skersmenys stačiakampio sodinimo vietų išdėstymo pušies 
želdiniuose yra didesni negu kvadratinio išdėstymo. Kaip ir prieš tai atliktame želdinių pradinio tankumo tyrime, tokiu 
pat principu nustatėme ir šiame tyrime kiekvieno stiebo tūrį. Vidutiniai rezultatai pateikiami 7 paveiksle.  
 

 
 

7 pav. Vidutinis stiebo tūris su žieve skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo želdiniuose 
 

Didžiausias vidutinis stiebo tūris su žieve yra 0,063 m3, kuris nustatytas sodinukams esant 3,0 x 0,56 m 
išdėstymui, mažiausias vidutinis stiebo tūris su žieve yra kvadratinio išdėstymo želdiniuose, sodinukams esant 1,29 x 
1,29 m išdėstymui. Bendri rezultatai, kurie nurodo tūrio pasiskirstymą 1 ha, pateikiami 8 paveiksle.  

Didžiausias stiebų tūris su žieve 198,1 m3/ha nustatytas esant 1,29 x 1,29 m medelių išdėstymui, nors vidutinis 
vieno stiebo tūris buvo pats mažiausias iš visų variantų. Stačiakampio sodinimo vietų 4,0 x 0,42 m išdėstymo 
želdiniuose, tūris nustatytas mažiausias 161,5 m3/ha. 

 

 
8 pav. Vidutinis želdinių tūris su žieve 1 ha skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo želdiniuose 
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Išvados 
 

1. Skirtingo pradinio tankumo želdiniuose, aukščiausi medžiai augo, kai tankumas 12500 vnt./ha, o skersmuo 
didžiausias – 800 vnt./ha želdiniuose. Vidutinis stiebo tūris, didžiausias nustatytas, kai tankumas 800 vnt./ha. 

2. Skirtingo sodmenų išdėstymo želdiniuose, geriausi dendrometriniai rodikliai nustatyti, kai išdėstymas 
3,0x0,56 m. 
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EVALUATION OF CONDITION OF THE SCOTS PINE PLANTATIONS 
CHARACTERISED BY DIFFERENT INITIAL DENSITIES AND S EEDLING SPACING 
IN DUBRAVA EXPERIMENTAL – TESTING PLANTATIONS  
 
Darius Jankauskas 
 
Summary 

 
In this study, the cindition of the scots pine plantations characterised by different initial densities and seedling 
spacing in Dubrava experimental – testing plantations was investigated. It was found, that at the age of 20 years 
in different densities of pine plantations, the highest average height of 11.9 m was determined at a density of 
12500 pcs / ha. With decreasing initial planting density, the average heights are decreasing. Meanwhile, the 
average diameter of the plantation is inversely proportional to their density. The average volume of one tree is 
the smallest in the plantations of 25000 pcs. / ha, and 12500 pcs / ha density, but the volume per hectare is the 
largest, and amounts of 253 m3 / ha and 184.1 m3 / ha respectively.  
The maximum average height of the different initial spacing in the pine plantations is 11.1 m, the diameter is 
11.8 cm, and the average stem volume is 0.063 m3, was found for the spacing of 3.0 x 0.56 m between the 
trees.In the pine plantations, as the rectangularity layout increases, the average tree diameter and height increase. 

  
 Keywords: scots pine, density, dendrometric parameters. 
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Miško auginimo sekcija 
  

POLAJINIŲ ŽELDINIŲ IŠLIKIMAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŠVENČIONĖLIŲ 
REGIONINIAME PADALINYJE 

 
Artūras KALECKAS 
 
Santrauka 
 

Tyrimui atlikti panaudoti VĮ VMU Švenčionėlių regioninio padalinio Adutiškio, Švenčionių ir Žeimenos 
girininkijų 1975-2009 m. medynų taksaciniai duomenys, siekiant įvertinti polajinių želdinių pokyčius 
nagrinėjamuose laikotarpiuose. Darbo uždaviniai: išsiaiškinti taksacinius sklypus, kuriuose buvo įveisti 
polajiniai želdiniai, aptarti kokia jų medynų struktūra bei įvertinti įveistų polajinių želdinių išlikimą. Išanalizavus 
Adutiškio, Švenčionių ir Žeimenos girininkijų 1975 metų taksacinius duomenis iš viso polajinių želdinių surasta 
24 sklypuose, kurių plotas buvo 36,6 ha nuo bendro šių girininkijų ploto. 
 
Raktiniai  žodžiai: polajiniai želdiniai, taksacija, Valstybinė miškų urėdija, Švenčionėlių padalinys 

 
Įvadas 
 

Miškai yra vienas svarbiausių Lietuvos gamtos turtų, turinčių didelę ekonominę, socialinę ir ekologinę reikšmę. 
Kad teisingai būtų interpretuojami biologiniai miško procesai, pasitelkiami naujausi matematinės statistikos, 
skaičiavimo technikos, distancinių metodų laimėjimai. Miško taksacijos disciplina, akumuliuodama daugybę 
miškininkystės biologinių ir techniškųjų klausimų ir pasinaudodama tiksliųjų mokslų laimėjimais, padeda turtingai ir 
visapusiškai įvertinti miškus, organizuoti juose daugiatikslį miško ūkį. (Repšys, 1994) 

Polajinis želdinimas Lietuvoje pradėtas dar etapais prieš karą. Vėliau šiais želdiniais susidomėta 1962 m. 
Vadovautasi teiginiu, kad dviardžiai medynai produktyvesni už vienaardžius. Pagrįstų mokslinių rekomendacijų tuo 
klausimu nebuvo, todėl gamybininkai elgėsi įvairiai: veisė želdinius medynų palajyje, kartais mažai atsižvelgdami į 
augaviečių sąlygas, medynų amžių, jų skalsumą. (Lietuvos miškų metraštis XX a, 2003) 

Ūkiniuose ir apsauginiuose miškuose pagrindinis palajinių kultūrų įveisimo tikslas – suformuoti šviesinių medžių 
rūšių medynuose antrąjį ardą ir taip padidinti medynų produktyvumą, apsaugines savybes, atsparumą ir biologinę 
įvairovę. ( Gradeckas, Malinauskas, 2005) 

Išsamūs ir patikimi duomenys apie valstybinių miškų išteklius reikalingi norint planingai ir kryptingai tvarkyti 
miškų ūkį ir racionaliai be žalos miškams panaudoti medienos išteklius. Tokiu atveju miško inventorizacija ir apskaita 
yra svarbi valstybinė priemonė, kuria remiantis gaunama plati ir išsami informacija apie miškus, jų būklę, be to, 
duomenys, būtini miško naudojimo planavimui. (Repšys, 1994) 

Šiame darbe norima išsiaiškinti, ar Adutiškio, Švenčionių, Žeimenos girininkijose 1975 taksaciniais  metais 
įveisti polajiniai želdiniai, išliko paskutiniais 2009 taksaciniais metais. 

 
Darbo tikslas – įvertinti, pasirinktų nagrinėjamų laikotarpių, įveistų polajinių želdinių išlikimą ir būklę. 
 
Uždaviniai: 
 

1 Išsiaiškinti polajinių želdinių taksacinius sklypus bei jų charakteristikas; 
2 Nustatyti polajinių želdinių taksacinių sklypų medynų struktūrą; 
3 Įvertinti įveistų polajinių želdinių išlikimą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta: 
 

VĮ VMU Švenčionėlių regioninio padalinio polajiniai želdiniai. Tyrimai atlikti Adutiškio, Švenčionių ir 
Žeimenos girininkijose.  
 
Tyrimų metodika 

 
Vadovaujantis atrankos metodu, tyrimui atlikti, pasirinktos Adutiškio, Švenčionių ir Žeimenos girininkijos 

priklausančios VĮ VMU Švenčionėlių regioniniam padaliniui. Tyrimams reikalingi duomenys surinkti iš atrankos 
metodu pasirinktų girininkijų 1975 m. ir 2009 m. taksoraščių. Tyrimams atlikti buvo panaudoti duomenų apdorojimo, 
informacijos grupavimo, lyginimo, detalizavimo ir apibendrinimo metodai. Taip pat pasitelkta grafinio modeliavimo 
metodas, kurio pagalba sukaupti ir apdoroti duomenys perkelti ant grafinės medžiagos bei pavaizduoti lentelėmis ir 
paveikslais.  
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Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Išanalizavus Adutiškio, Švenčionių ir Žeimenos girininkijų 1975 metų taksacinius duomenis ir atrinkus sklypus, 

kuriuose yra polajiniai želdiniai (iš viso polajinių želdinių – 24 sklypai), pateikiami duomenys apie pasiskirstymą 
skirtingose girininkijose (1 pav.). Polajinių želdiniai Adutiškio, Švenčionių ir Žeimenos girininkijose pasiskirstę 
nevienodai. Daugiausia polajinių želdinių yra Adutiškio girininkijoje – 46 proc., kiek mažiau Švenčionių girininkijoje – 
42 proc., o Žeimenos girininkijoje mažiausiai – 12 proc. 

 

 
 
1 pav. Polajinių želdinių sklypų pasiskirstymas girininkijose 1975 m. 
 

Taip pat pateikiami duomenys apie tai kokią dalį polajiniai želdiniai sudarė tiriamose girininkijose (2 pav.). 
Adutiškio girininkijoje polajiniai želdiniai sudaro didžiąją dalį sklypų, todėl ir bendras plotas didžiausias – net 60 proc., 
Švenčionių girininkijoje bendras plotas yra mažesnis – 34 proc., mažiausiai polajinių želdinių sklypų yra Žeimenos 
girininkijoje (6 proc.). 

 

 
 
2 pav. Polajinių želdinių plotų pasiskirstymas girininkijose 

 
Adutiškio, Švenčionių bei Žeimenos girininkijose daugiausia vyrauja spygliuočių medynai (3 pav.). Adutiškio 

girininkijoje eglynai užima net 47 proc., Švenčionių girininkijoje eglynai užima 47 proc., pušynai 29 proc. ploto, o 
Žeimenos girininkijoje pušynai užima 79 proc., eglynai 10 proc. ploto. Apibendrinant nagrinėjamų girininkijų medžių 
rūšių pasiskirstymą galima teigti, jog daugiausia vyrauja spygliuočių medynai – eglynai ir pušynai. Lapuočių medžių 
mažiau (vyraujanti nemaža dalis kiekvienoje girininkijoje – beržynai) (3 pav.). 

 

46% 

42% 

12% 

Adutiškio girininkija

Švenčionių girininkija

Žeimenos girininkija

Adutiškio g-ja 
60% 

Švenčionių g-ja 
34% 

Žeimenos g-ja 
6% 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

47 
 

 
 
3 pav. Vyraujantys medynai pagal girininkijas 

 
Apibendrinant nagrinėjamų girininkijų atskirų medžių rūšių, augusių I arde ir polajiniuose želdiniuose, išlikimą, 

matyti, kad I ardas per 1975 – 2009 metus išliko visas (100 proc.), o polajiniai želdiniai išliko nevisi (75 proc.).  
Medyne didžiausią išlikimo procentą per 34 metus turi beržai (100 proc.), o mažiausią –  uosiai (66,7 proc.). 
Polajiniuose želdiniuose geriausiai išliko ąžuolo polajiniai želdiniai (100 proc.), tačiau ąžuolo polajiniai želdiniai buvo 
aptikti tik viename sklype. Eglės polajiniai želdiniai buvo aptikti net 22-uose sklypuose ir po 34 metų išliko 18-oje 
sklypų (išliko 81,8 proc.) (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Atskirų medžių rūšių, augusių I arde ir polajiniuose želdiniuose, išlikimas per 34 metų rūšinėje sudėtyje 
 

RODIKLIS MEDYNAS POLAJINIAI ŽELDINIAI 
1975 m. 2009 m. IŠLIKIMAS, % 1975 m. 2009 m. IŠLIKIMAS, % 

I ardas ar 
Polajiniai 
želdiniai 

24 24 100.0 24 18 75.0 

Pušis 11 9 81.8 1 0 0.0 
Eglė 9 7 77.8 22 18 81.8 
Beržas 18 18 100.0    
Drebulė 9 8 88.9    
Juodalksnis 8 7 87.5    
Ąžuolas    1 1 100.0 
Uosis 3 2 66.7 2 1 50.0 

 
Apžvelgiant vidutinių medyno ir polajinių želdinių taksacinių rodiklių reikšmių pokytį medyne skalsumas per 34 

metus sumažėjo 0,1, o polajiniuose želdiniuose skalsumas išliko nepakitęs (0,4). Tūris polajiniuose želdiniuose per 34 
metus padidėjo 80,4 m3/1 ha. Tūris sklype pokytis 82,5 m3. Visiškai išnyko pušies polajiniai želdiniai Per 1975-2009 
metų laikotarpį medyne bonitetas sumažėjo 0,6, tūris 1ha padidėjo 244,2 m3, o tūris sklype padidėjo 341,8 m3. (2 
lentelė). 
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2 lentelė. Vidutinių medyno ir polajinių želdinių taksacinių rodiklių reikšmių pokytis tarp 1975 ir 2009 metų 
 

RODIKLIS MEDYNAS POLAJINIAI ŽELDINIAI 
1975 m. 2009 m. Pokytis 1975 m. 2009 m. Pokytis 

Vid. sklypo plotas 1.5 1.5 0.0       
Koeficientas Pušis 7.1 6.2 -0.9 10.0 0.0 -10.0 
Amžius 24.4 60.0 35.6 16.0 0.0 -16.0 
Vid. aukštis, m 11.5 23.8 12.3 2.0 0.0 -2.0 
Vid .skersmuo, cm 11.7 25.6 13.9 2.0 0.0 -2.0 
Vid. tūris /1 ha 8.9 174.8 165.9 1.0 65.2 64.2 
Koeficientas Eglė 1.8 2.4 0.7 9.5 8.9 -0.7 
Amžius 26.7 61.4 34.8 14.9 46.6 31.7 
Vid. aukštis, m  9.3 23.4 14.1 2.6 12.9 10.3 
Vid. skersmuo, cm 10.1 24.9 14.7 3.2 13.4 10.3 
Vid. tūris /1 ha 1.7 67.9 66.2 1.2 65.2 64.0 
Koeficientas Beržas 4.4 5.3 0.8       
Amžius 20.6 55.0 34.4       
Vid. aukštis, m 10.6 23.4 12.8       
Vid. skersmuo, cm 9.1 23.2 14.1       
Vid. tūris/1 ha 3.8 118.3 114.4       
Koeficientas Drebulė 3.3 3.9 0.5       
Amžius 20.0 56.9 36.9       
Vid. aukštis, m 11.0 26.3 15.3       
Vid. skersmuo, cm 9.1 26.4 17.3       
Vid. tūris/1 ha_ 2.7 93.3 90.6       
Koeficientas Juodalksnis 4.1 3.6 -0.6       
Amžius 18.8 47.1 28.4       
Vid. aukštis, m 8.1 20.7 12.6       
Vid. skersmuo, cm 8.8 19.4 10.7       
Vid. tūris/1 ha 3.0 83.4 80.5       
Koeficientas Ąžuolas       10.0 2.0 -8.0 
Amžius       25.0 47.5 22.5 
Vid. aukštis, m       5.0 11.0 6.0 
Vid. skersmuo, cm       4.0 12.0 8.0 
Vid. tūris /1 ha       2.0 7.0 5.0 
Koeficientas Uosis 1.0 1.0 0.0 5.0 1.0 -4.0 
Amžius 22.5 60.0 37.5 15.0 50.0 35.0 
Vid. aukštis, m 7.8 22.0 14.3 2.0 13.0 11.0 
Vid. skersmuo, cm 7.0 24.0 17.0 2.0 12.0 10.0 
Vid. tūris/1 ha 0.6 22.0 21.4 0.5 3.0 2.5 
Bonitetas 1.8 1.2 -0.6       
Skalsumas 0.8 0.7 -0.1 0.4 0.4 0.0 
Tūris 1 ha 9.7 253.9 244.2 1.3 81.7 80.4 
Tūris sklype 16.6 358.3 341.8 2.5 85.0 82.5 

 
Išvados 
 

1. Analizuojant medyno ir polajinių želdinių pasikeitimus nustatyta, jog medyną sudarančios rūšys nuo 1975 m. 
išliko visos, o polajinių želdinių – 75 proc.. 

2. Nagrinėjamais laikotarpiais taksaciniuose sklypuose aptikta eglės, pušies, ąžuolo, uosio polajiniai želdiniai, o 
daugiausia vyravo eglės polajiniai želdiniai. 

3. Per 33 metus labai gerai išliko eglės polajiniai želdiniai – 81,8 proc, o tūris 1 ha padidėjo 64 ktm. Polajinių 
želdinių skalsumas išliko nepakitęs – 0,4.  
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SURVIVAL OF UNDERSTORY PLANTS IN SVENCIONELIAI REGIONAL DIVISSION OF 
STATE FORESTS ENTERPRISE  
 
Artūras KALECKAS 
 
Summary 
 

The inventoried data of 1975-2009 of Adutiškis, Švenčionys and Žeimena forest districts of Švenčionėliai 
Regional Division of the State Forest Enterprise was used for this research, seeking to assess the changes in 
understory plants during this period. Objectives of research: to identify the inventoried land plots, where 
understory plants were introduced, to find out the structure of their stands, and to assess the survival of 
understory plants. Upon analysing the inventoried data of 1975 of Adutiškis, Švenčionys and Žeimena forest 
districts, 24 land plots were identified with the area of   36,6 ha of the total area of these forest districts.  
 
Keywords: Polayian plantations, taxation, Švenčionėliai Regional Division of the State Forest Enterprise  
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Miško auginimo sekcija  

 
SKIRTINGŲ STRATIFIKACIJOS BŪDŲ ĮTAKA PAPRASTOJO ĄŽUOLO (QUERCUS 
ROBUR) SĖJINUKŲ IŠAUGINIMUI  

 
Mindaugas MANKEVIČIUS 
 
Santrauka 
 

Tyrimai atlikti VĮ Panevėžio miškų urėdijos valstybiniame miškų medelyne 2015-2017 metais. Tyrimo tikslas – 
įvertinti skirtingų stratifikacijos būdų įtaką paprastojo ąžuolo sėjinukų parametrams. Darbo objektas – paprastojo 
ąžuolo sėjinukai. Darbe sprendžiami tokie uždaviniai: išanalizuoti įvairių stratifikacijos būdų įtaką paprastojo 
ąžuolo sėjinukų biometriniams parametrams, nustatyti optimaliausią stratifikavimo būdą paprastojo ąžuolo 
laboratoriniam ir gruntiniam daigumui, nustatyti iš skirtingais būdais stratifikuotų gilių išaugintų paprastojo 
ąžuolo sėjinukų išeigą. 
Skirtingų stratifikacijos būdų įtakos paprastojo ąžuolo sėjinukams nustatytmui buvo naudojamos keturiais 
stratifikavimo būdais stratifikuotos paprastojo ąžuolo gilės: laikytos plastikinėje dežėje, šaldytuve per žiemą 
durpėje, švylių plauše, pjuvenose, smėlyje. Kontrolei paprastojo ąžuolo gilės buvo pasėtos 2015 metų spalio 28 
dieną. 
Apskaitos vykdytos vieną kartą per sezoną. 2016- 2017 metų spalio 30 dieną, vienų bei dviejų metų sėjinukai 
buvo suskaičiuoti. Didžiausia paprastojo ąžuolo sėjinukų išeiga nustatyta bandinyje kuriame gilės buvo sėtos 
pavasarį po stratifikacijos su durpe- 62%.  
Iš kiekvieno bandinio atsitiktiniu būdu buvo atrinkta po 30 vnt. sėjinukų. Nustatyti jų aukščiai ir skersmenys ties 
šaknies kakleliu. Geriausi paprastojo ąžuolo sėjinukų biometriniai parametrai gauti sėjant paprastojo ąžuolo giles 
stratifikuotas durpėje, vidutinis sėjinukų aukštis antrais metais siekė 62,17 cm, o vidutinis skersmuo bandinyje 
0,88 cm. Optimaliausias stratifikavimo būdas laboratoriniam bei gruntiniam daigumui buvo nustatytas 
bandinyje, kuriame gilės per žiemą startifikuotos taip pat durpėje (nustatytas 96% laboratorinis gyvybingumas ir 
62 % gruntinis daigumas). 
 
Pagrindiniai žodžiai:  paprastasis ąžuolas, gilė, stratifikacija, sėjimo išeiga, sėjinukai . 

 
Įvadas 
 

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur) – Lietuvai būdinga ir viena vertingiausių vietinių miško medžių rūšių. Pagal 
istorinius šaltinius XVI amžiuje mišrių su ąžuolais ir plačialapių miškų buvo 15–20 proc. visų miškų ploto. Šiuo metu 
ąžuolynai Lietuvoje sudaro tik 2 %  visų miškų bendro ploto (Nacionalinė miškų inventorizacija, 2015). 

Ąžuolynų ploto mažėjimą lėmė kompleksas nepalankių veiksnių: žvėrių, ligų ir entokenkėjų pažeidimai, 
nepakankamos ąžuolynų apsaugos priemonės, biologinės ąžuolo savybės (derėjimo periodiškumas, didelis šviesos 
poreikis ir kt.). Taip pat daug metų buvo labai mažai sodinama ąžuolynų ten, kur jie anksčiau neaugo: šios medžių 
rūšies želdinių veisimas, priežiūra, apsauga yra nepalyginamai sudėtingesnė, brangesnė nei kitų medžių (Bitvinskaitė, 
2010).  

Paprastojo ąžuolo gilės prinoksta rugsėjo- spalio mėnesiais ir netrukus nukrenta (Navasaitis, 2004). Ruošiant 
ąžuolo giles sėjai, būtina suaktyvinti fiziologinius procesus, sužadinant fermentų veiklą, maisto medžiagų apykaitą bei 
gemalo augimą ir vystymąsi. Pažadinti sėklas dygimui yra įvairių būdų, vienas iš jų- stratifikacija. Stratifikacija – tai 
procesas, padedantis pažadinti sėklų dygimo energiją, skatinantis dygimą. Esant įprastoms žiemoms šį procesą dažnai 
atlieka pati gamta: sėklos gauna pakankamai drėgmės, šalčio ir pavasarį sudygsta. Mūsų šalyje dažniausiai gilės 
sėjamos rudenį. Nagrinėjant valstybiniuose miško medelynuose pasėtų gilių ir užaugintų ąžuolo sodmenų kiekius, 
pastebėta, kad būtina tyrinėti per žiemą įvairiomis sąlygomis laikomų gilių gyvybingumą ir daigumą (Generalinė miškų 
urėdija, 2015). 

 
Darbo tikslas – įvertinti įvairių stratifikacijos būdų įtaką paprastojo ąžuolo (Quercus robur) sėjinukų išauginimui. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti iš skirtingais būdais stratifikuotų gilių išaugintų paprastojo ąžuolo sėjinukų išeigą.  
2. Išanalizuoti įvairių stratifikacijos būdų įtaką paprastojo ąžuolo sėjinukų biometriniams parametrams. 
3. Nustatyti optimaliausią stratifikavimo būdą paprastojo ąžuolo laboratoriniam ir gruntiniam daigumui. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
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Paprastojo ąžuolo (Querqus robur) sėjinukai. Tyrimai atlikti 2016-2017 metais Panevėžio urėdijos medelyne. 
 

Tyrimų metodika 
 

Atliekant tyrimą 2016 m. Gegužės 15 d. Panevėžio urėdijos medelyne į dirvą pasėtos keturiais stratifikavimo 
būdais stratifikuotos paprastojo ąžuolo gilės: ąžuolo gilės laikytos per žiemą durpėje; ąžuolo gilės laikytos per žiemą 
švylių plauše; ąžuolo gilės laikytos per žiemą pjuvenose; ąžuolo gilės laikytos per žiemą smėlyje. Kaip kontrolė 
paprastojo ąžuolo gilės buvo pasėtos 2015 metų spalio 28 dieną. Kiekvieną bandinį sudarė po 3 kg paprastojo ąžuolo 
gilių. Iš viso į dirvą pasėta penki bandiniai po 3 kg. 

Apskaitos vykdytos vieną kartą per sezoną. 2016 - 2017 metų spalio 30 dieną, vienų bei dviejų metų sėjinukai 
buvo suskaičiuoti. Nustatytas bendras kiekis kiekviename bandinyje. Iš kiekvieno bandinio atsitiktiniu būdu atrinkta po 
30 vnt. sėjinukų. Nustatyti jų aukščiai ir skersmenys ties šaknies kakleliu bei fiksuotas sėjinukų išlikimas kiekvieną 
rudenį.  

Ankstesnių tyrimų metu nustatyta 1000 vienetų gilių masė, bei laboratorinis gyvybingumas, šių tyrimų rezultatai 
taip pat bus naudojami naujiems rezultatams gauti, bei palyginti. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atliekant tyrimą pirmiausiai buvo vertinamas gruntinis stratifikuotų skirtingais metodais gilių daigumas (1 pav.).  

Pirminis daigumas yra labai svarbus tolimesniuose tyrimuose.   
 

 
 

1 pav. Paprastojo ąžuolo sėjinukų išeiga 
 
Remiantis gautasi rezultatais (1pav.), didžiausia paprastojo ąžuolo sėjinukų išeiga yra gaunama sėjant giles 

pavasarį į paruoštą dirvą po stratifikacijos durpiniame substrate, kuri lyginant su  kontrole buvo didesnė 14%. 
Mažiausiai ąžuolo gilių sudygo giles stratifikuojant smėlyje, t.y. 26% mažiau lyginant su kontrole. Gilių stratifikuotų 
durpėje sudygo 62%, švylių plauše 40% , pjuvenose 38%, smėlyje 22%. Kontroliniame bandinyje paprastojo ąžuolo 
gilės sudygo 48 %. 

Suskaičiavus paprastojo ąžuolo sėjinukus kiekviename skirtingo bandinio barelyje antrųjų metų rudenį paaiškėjo 
jų išlikimas (2 pav.). 
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2 pav. Paprastojo ąžuolo sėjinukų išlikimas antraisiais metai 
 
Remiantis gautais rezultatais (2 pav.) daugiausiai paprastojo ąžuolo sėjinukų antraisiais metais buvo suskaičiuota 

bandinyje, kuriame gilės buvo sėtos po stratifikacijos durpėje - 413 vienetų. Nors sėjinukų kiekis šiame bandinyje 
didžiausias, tačiau išlikimas 0,3% mažesnis lyginant su kontrole. Mažiausias suskaičiuotas sėjinukų kiekis bandinyje, 
kuriame gilės sėtos po stratifikacijos smėlyje - 123 vienetai sėjinukų, o tai yra 15,8% mažiau lyginant su kontrole. 
Sėjinukų išlikimas antraisiais metais lyginant su pirmųjų metų sudygimu bandinyje, kuriame gilės buvo stratifikuotos 
durpiniame substrate yra 87,9%, švylių plauše 82,3%, pjuvenose 80,3%, smėlyje 72,4%, kontrolinio varianto 88,2%. 

Atlikus paprastojo ąžuolo sėjinukų biometrinius tyrimus pirmais ir antrais metais buvo nustatyti visuose 
bareliuose esančių sėjinukų vidutiniai aukščiai. Pirmaisiais metais sėjinukų aukštis skirtinguose bareliuose buvo 
panašus, tačiau antrais metais didžiausias sėjinukų prieaugis pastebėtas bandinyje, kuriame paprastojo ąžuolo gilės buvo 
sėtos po stratifikacijos durpiniame substrate (3 pav.). 

 

 
 
3 pav. Paprastojo ąžuolo sėjinukų biometriniai parametrai pirmais, antrais metais 
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Remiantis gautais rezultatais (3 pav.) galime teigti, kad didžiausią vidutinį aukštį 62,17 cm pasiekė sėjinukai sėti 
iš durpiniame substrate stratifikuotų paprastojo ąžuolo gilių. Sėjinukų vidutinis aukštis kontroliniame bandinyje pirmais 
metais siekė 19,8 cm, o antraisiais 60,13 cm. Bandinio, kuriame gilės buvo stratifikuotos durpėje, sėjinukų vidutinis 
aukštis pirmaisiais metais buvo vienodas, kaip ir kontroliniame variante, o antraisiais - 62,17 cm, t.y. 3,4%, aukštesni 
lyginant su kontrole. Bandinio, kuriame gilės stratifikuotos švylių plauše, sėjinukai pirmaisiais metais pasiekė vidutinį 
19,7 cm aukštį, o antraisiais metais 58,57 cm. Lyginant su kontrole pirmųjų metų sėjinukai buvo žemesni 0,5%, o 
antrųjų metų 2,6%. Bandinio, kuriame gilės stratifikuotos pjuvenose, sėjinukai pirmaisiais metais pasiekė vidutinį 19,2 
cm aukštį, antraisiais 57,13 cm, t.y. lyginant su kontrole pirmaisiais metais buvo žemesni 3 %, antraisiais 5 %. 
Bandinio, kuriame gilės per žiemą buvo laikytos sumaišytos su smėliu, sėjinukų vidutinis aukštis buvo mažiausias, 
pirmais metais 16,9 cm, t.y. 16,4% žemesni lyginant su kontrole, o antraisiais 51,77 cm, t.y. 23% žemesni nei kontrolė.  

 
Išanalizavus gautus duomenis, nustatyta, kad paprastojo ąžuolo vienų bei dviejų metų sėjinukų skersmuo yra 

didžiausias to bandinio, kuriame gilės sėtos po stratifikacijos su durpiniu substratu (4 pav.).  
 

   
 
4 pav. Paprastojo ąžuolo sėjinukų biometriniai parametrai pirmais, antrais metais 
 

Sėjinukų vidutinis skersmuo kontroliniame bandinyje pirmais metais siekė 0,4 cm, o antraisiais 0,8 cm. 
Bandinyje, kuriame gilės buvo stratifikuotos durpėje, sėjinukų vidutinis skersmuo pirmaisias metais pasiekė 0,44 cm, 
antraisiais 0,88 cm, t.y. 10% daugiau lyginant su kontrole. Sėjinukai bandinyje, kuriame gilės stratifikuotos švylių 
plauše pirmaisiais metais pasiekė 0,38 cm vidutinį skersmenį, antraisiais metais 0,84 cm. Lyginant su kontrole pirmųjų 
metų sėjinukai 5% plonesni, o antrųjų metų 5% stambesni. Bandinyje, kuriame gilės stratifikuotos pjuvenose ir smėlyje, 
sėjinukai pirmaisiais metais pasiekė 0,38 cm vidutinį skersmenį, o tai yra 5% mažiau, lyginant su kontrole. Dviejų metų 
sėjinukai bandiniuose, kuriuose gilės stratifikuotos pjuvenose ir smėlyje pasiekė 0,77 cm ir 0,69 cm vidutinį skersmenį. 
Lyginant su kontrole skersmuo mažesnis šiuose bandiniuose- 3,7% ir 13,7%. 

 
Naudojantis gautais ankstesnių tyrimų rezultatais galime palyginti paprastojo ąžuolo gilių stratifikuotų 

skirtingais būdais laboratorinį ir gruntinį daigumą. Didžiausias laboratorinis gilių daigumas ankstesniais tyrimais buvo 
nustatytas paprasto ąžuolo giles stratifikuojant, tai yra rudenį surinktas giles per žiemą laikyti šaldytuve, dežėje 
sumaišytas su durpe. Po stratifikacijos laboratorinis gyvybingumas pjaustymo metodu buvo nustatytas net 96%.  
Nustačius gruntinį gilių daigumą, didžiausias procentas buvo nustatytas tame bandinyje, kur gilės taip pat buvo 
startifikuotos su durpinėmis, tačiau daigumo procentas buvo mažesnis- 62% (5 pav.).  
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5 pav. Skirtingai stratifikuotų paprastojo ąžuolo gilių laboratorinio ir gruntinio daigumo palyginimas 

Kontroliniame bandinyje buvo nustatytas 48% gruntinis gilių daigumas. Lyginant su laboratoriniu, gruntinis 
daigumas buvo 44% mažesnis. Daigumas nuo 96% iki 62% taip pat sumažėjo bandinyje, kuriame gilės buvo 
stratifikuotos durpėje. Šis bandinys išlaikė didžiausią gruntinį daigumą ir buvo 14% didesnis lyginant su kontrole. 
Bandinyje, kuriame gilės stratifikuotos švylių plauše, buvo nustatytas 40% gruntinis daigumas. Lyginant su 
laboratoriniu gruntinis daigumas sumažėjo 42%. Palyginus pjuvenose ir smėlyje startifikuotų gilių gruntinį ir 
laboratorinį daigumą, pastebėta, jog daigumas taip pat sumažėjo. Bandinyje su pjuvenomis stratifikuotų gilių daigumas 
sumažėjo nuo 78% iki 38%, o bandinyje su smėliu nuo 48%  iki 22%.  
 
Išvados 
 

1. Didžiausia paprastojo ąžuolo sėjinukų išeiga gauta giles sėjant pavasarį po stratifikacijos su durpėmis. Išeiga- 
14% didesnė už kontrolę. 

2. Geriausi paprastojo ąžuolo sėjinukų biometriniai parametrai gauti paprastojo ąžuolo giles stratifikuojant 
durpėje, vidutinis sėjinukų aukštis antrais metais siekė 62,17 cm, o sėjinukų vidutinis skersmuo bandinyje 
0,88 cm. 

3. Optimaliausias startifikavimo būdas stratifikavimas durpėje: laboratorinis gyvybingumas 96%, gruntinis 
daigumas 62%. 
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INFLUENCE OF DIFFERENT STRATIFICATION METHODS ON GROWING THE 
COMMON OAK (QUERCUS ROBUR) SEEDLINGS  
 
Mindaugas MANKEVIČIUS  

Summary 
 

The research had been carried out in the state forest nursery of the Panevėžys Forest Enterprise within the years 
2015-2017. The aim of the study was to evaluate the influence of different stratification methods on the 
parameters of the common oak seedlings. The common oak seedlings served as the object of the research work. 
The object of the study was: to analyze the influence of different stratification methods on the biometric 
parameters of common oak seedlings, to determine the most optimal oak’s acorns stratification method for the 
laboratory and soil germination, to determine the yield of the common oak seedlings grown out of the acorns 
stratified by different methods. 
The common oak acorns stratified by four stratification methods were used to determine the influence of 
different stratification methods on growing the common oak seedlings, i.e. the acorns were kept in a plastic box, 
in the refrigerator during winter in peat, loam fiber, sawdust and sand. The common oak acorns were sown on 
the 28th of October of the year 2015 for control. Measurements were carried out once per season. The first and 
second year seedlings were counted on the 30th of October of the year 2016 – 2017. The highest yield of the 
common oak seedlings was determined in the sample, where the acorns were sown in spring after the 
stratification with peat. The yield was 62%.  
30 seedlings were randomly selected from each sample. Their heights and diameters at the root collar were 
determined. The best biometrical parameters of the common oak seedlings were obtained when sowing the 
common oak acorns stratified in peat, the average height of the seedlings in the second year was 62,17 cm and 
the average diameter in the sample was 0,88 cm. The most optimal stratification method for the laboratory and 
soil germination was determined in the sample, where the acorns were stratified during winter also in peat, the 
laboratory viability was 96% and the soil germination was 62%.  

 
Keywords: oak, oak acorns, stratification, yield of the oak acorns sowing, oak seedlings. 
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Miško augimo sekcija 

 
DIRVOS PARUOŠIMO BŪDŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ 
PANAUDOJIMO MAŽINANT NEIGIAMĄ KONKURUOJANČIOS AUGALIJOS 
POVEIKĮ SODMENIMS PALYGINAMOJI ANALIZĖ VĮ VARĖNOS MIŠKŲ URĖDIJOJE 

 
Dainius MUZIKEVIČIUS 
 
Santrauka 
 

Darbe buvo tiriama VĮ Varėnos miškų urėdijoje skirtingų dirvos paruošimo būdų (mechaninių ir cheminių) įtaka 
žolinių augalų paplitimui, bei žolinės augalijos poveikis miško želdinių augimui Nc, Nd,  augaviečių sklypuose. 
Nustatyta, kad visi mechaniniai dirvos paruošimo būdai sumažina konkuruojančių augalų kiekį sodinimo vietose, 
lyginant su neruošta dirva. Mažiausia piktžolių masė yra vagose. 
Cheminiu būdu naikinant žolinę augaliją želdavietėse efektyviausia yra Glyphosate 360, 5 l/ha dozė. Didžiausias 
poveikio efektas pasireiškia praėjus mėnesiui po jo panaudojimo, tačiau vėliau žoline augmenija padengtas 
plotas pradeda sparčiai didėti. Preparato Glyphosate 360 dozės 2 l/ha žolinių augalų naikinimui rekomenduotina 
nenaudoti, nes jis didžiosios augalų dalies visiškai nesunaikina, ir ateityje tokiems augalams gali išsivystyti 
atsparumas preparatui. 
Mechaninė želdinių priežiūra ravint, šienaujant arba apmindžiojant nepageidaujamą augmeniją aplink medelius 
pašalina konkurenciją dėl drėgmės, maisto medžiagų ir medelių stelbimą. Didžiausią teigiamą poveikį želdinių 
augimui turėjo ravėjimas ir šienavimas ir žymiai mažesnį - žolių apmindžiojimas aplink medelius. 
Dėl nepriežiūros (priežiūros intensyvumas, 0 kartų) pušies želdiniuose žuvo 36% medelių, eglės - 44%, ąžuolo - 
11% ir beržo - 19% medelių. Konkuruojantys augalai sumažino medelių prieaugį į skersmenį. Stiprus stelbimas 
šviesamėgėms medžių rūšims (pušiai) aukščio prieaugį iš esmės sumažino, tuo tarpu ūksminiams eglės 
sodinukams tokios įtakos neturėjo. 
 Pirmaisiais želdinių augimo metais konkuruojantys su kultivuojamais medeliais augalai turėtų būti pašalinti, 
priežiūrą reikia atlikti 3 kartus. Iš aukščio prieaugio ir skersmens prieaugio santykio (Zh/Zd) matyti, kad antrais 
želdinių augimo metais pakankama buvo vienkartinė pušies ir eglės želdinių priežiūra, o trečiais želdinių augimo 
metais priežiūra jau nebūtina. 

 
Raktiniai žodžiai dirvos paruošimas, konkuruojanti augalija, prieaugis, želdinių priežiūra. 

 
Įvadas 
 

Pagrindinis miško želdinimo tikslas yra pastovaus medienos ir kitų miško produktų gavimo užtikrinimas. 
Veisiant želdinius, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas jų atitikimo funkcinei paskirčiai tvarumo padidinimui. Ne 
visuomet miško želdinių įveisimas pavyksta taip, kaip buvo planuojamas. Ekologiškai nepalankios vietos medyne 
sąlygoja nepakankamą savaiminį žėlimą, sausros, šalnos, ligos ir kenkėjai yra dažna aikščių susidarymo želdiniuose ir 
žėliniuose priežastis. Geram žėlimo skatinimui, miško želdinių prigijimui ir augimui užtikrinti, ypač derlinguose 
dirvožemiuose, dažniausiai yra būtina želdinių priežiūra. Labai dažnai žėliniuose ir želdiniuose būtinas jų pataisymas ir 
papildymas. Beveik visuose želdiniuose taip pat būtina jų priežiūra, siekiant juos apsaugoti nuo kitų augalų 
konkurencijos ir kenkėjų.  

Dėl nepakankamos, nesavalaikės arba nekokybiškos želdinių ir žėlinių priežiūros neretai žymiai pablogėja 
želdinių ir žėlinių kokybė arba jie visai žūsta. Priežiūros darbų apimtys daug priklauso nuo želdavietės ir dirvos 
paruošimo, sodmenų tipo, parametrų ir įveisimo laiko. 

Šio darbo tikslas yra pateikti palyginamąja analizę 1 – 3 metų miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo 
konkuruojančios augalijos VĮ Varėnos miškų urėdijoje ir pateikti rekomendacijas dėl efektyviausių konkuruojančių 
augalų naikinimo būdų panaudojimo veisiant miško želdinius ir žėlinius.  

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimo objektai įrengti Nc, Nd,  augaviečių sklypuose, dirva buvo ruošiama ištisai suariant, dalinai išariant 
įvairaus gylio ir pločio vagas, bei cheminiu būdu plotą apdorojant herbicidu „Roundup“ 

Tiriant skirtingų cheminių preparatų panaudojimo efektyvumą žolinės augalijos kontrolei, buvo naudojami 
dviejų rūšių herbicidai, Glyphosate 360, bei  Premazor Turbo, skirtingomis dozėmis: 1) 5 l/ha Glyphosate 360; 2) 3 l/ha 
Premazor Turbo + 3 l/ha Glyphosate 360; 3) 3 l/ha Premazor Turbo; 4) 2,0 l/ha Glyphosate 360.  

Purškimas vykdytas 2017 m. liepos 12 d. traktoriniu purkštuvu Agro-1000, purškiant 220 l/ha intensyvumu. 
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Konkuruojančių augalų antžeminė masė buvo nustatyta rugpjūčio antroje–rugsėjo pirmoje pusėje, nupjaunant 
augalus lygiai su dirvos paviršiumi 40 x 50 cm dydžio apskaitos aikštelėse (5 apskaitos aikštelės kiekvienam 
pakartojimui). Vėliau žolės buvo džiovinamos kambario temperatūroje iki orasausio svorio. Nustatant konkuruojančių 
augalų masę buvo nustatytos ir dominuojančios jų rūšys bei vidutinis aukštis. 

Atliekant konkuruojančių augalų antžeminės masės tyrimus taip pat buvo nustatyta želdinių stelbimo klasė. 
Medelių stelbimo klasė nustatyta taip: - nestelbiami (0 balų); - vienas ketvirtis lajos stelbiamas (1 balas); - pusė lajos 
stelbiama (2 balai); - trys ketvirčiai lajos stelbiama (3 balai); - pilnai stelbiama (4 balai) (Hytönen, Jylkä, 2005). 

Įvairaus dirvos paruošimo įtakos želdiniams ir konkuruojančių augalų paplitimui tyrimų metu buvo nustatytas 
želdinių išsilaikymas, išmatuotas želdinių aukštis ir skersmuo šaknies kaklelyje (50 medelių kiekviename pakartojime).  

Konkuruojančios augmenijos įtaka kultivuojamiems augalams buvo tiriama tuo pačiu būdu (10-15 cm gylio 70 
cm pločio vagomis) paruoštoje dirvoje įveistuose želdiniuose, kuriuose želdinių priežiūra buvo neatliekama, vykdoma 
per sezoną 1, 2 ar 3 kartus. Pakartojimų skaičius - 5. Skirtingas želdinių priežiūros intensyvumas užtikrino medelių 
augimą visiškai be konkurencijos įtakos (arba tik su labai trumpalaike įtaka) ir įvairaus laipsnio konkuruojančios 
augmenijos įtaka iki pilno jų užstelbimo. Rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje buvo išmatuojamas želdinių skersmuo, 
aukštis ir aukščio prieaugis, nustatomas žuvusių medelių skaičius. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
Skirtingų dirvos paruošimo būdų įtaka žolinių augalų paplitimui sodinimo vietose 
 

Dirvos paruošimo būdas turėjo gana ryškią įtaką piktžolių masei sodinimo vietose (1, 2 lentelės). Pirmų metų 
želdiniuose, nepriklausomai nuo dirvožemio derlingumo, mažiausia piktžolių masė buvo išartose vagose, žymiai 
didesnė - kitais būdais paruoštoje dirvoje. 15 cm gylio vagose piktžolių masė buvo mažesnė negu 8-10 cm gylio. Mažą 
piktžolių kiekį vagose lemia piktžolių sėklų savybės. Piktžolių sėklos dygsta tik tuomet, jeigu žemės dirbimo metu jos 
nors labai trumpam laikui yra apšviečiamos (netgi labai trumpo apšvietimo metu yra įjungiamas sėklų dygimo 
mechanizmas) ir po žemės dirbimo patenka į palankias dygimui sąlygas, tai yra, atsiduria ne didesniame kaip 3 cm (iki 
5 cm) gylyje.  

Ištisinis dirvos arimas 22-27 cm gyliu,  piktžolių masę gali ne visada sumažinti. Piktžolių sunaikinimas raundapu 
prieš mechaninį dirvos paruošimą piktžolių masę sumažina 1,2-2,6 karto. 

Antrais želdinių augimo metais piktžolių masė paruoštoje dirvoje paprastai padidėja ir priartėja prie piktžolių 
masės neruoštoje dirvoje, masės skirtumai tarp skirtingų dirvos paruošimo būdų sumažėja, bet tendencijos išlieka 
panašios. Jeigu Nd augavietės neruoštose dirvose pirmais želdinių augimo metais žolinių augalų masė buvo 623 g m-2, 
15 cm gylio vagose – 104 g m-2 (18% lyginant su neruošta dirva), ištisai suartoje dirvoje – 443 g m-2 (62%), tai antrais 
želdinių augimo metais piktžolių masė neruoštoje dirvoje buvo 508 g m-2, 15 cm gylio vagose – 190 g m-2 (39%), o 
ištisai suartoje dirvoje – 428 g m-2 (81%).  
 
1 lentelė. Piktžolių masė ir aukštis įvairiais būdais paruoštose normalaus drėgnumo santykinai derlingose dirvose (Nc 
augavietė) 
 
Dirvos paruošimo būdas Masė, g m-2 Aukštis, cm 
Pirmų metų želdiniai 
Neruošta dirva 213±5 40-50 
8-10 cm gylio vagos 167±12 30-40 
15 cm gylio vagos 146±6 20-30 
Raundapas (4 l ha-1) + 15 cm gylio vagos 57±3 10-20 
Ištisinis arimas 22-27 cm gyliu 284±11 40-60 
Antrų metų želdiniai 
Neruošta dirva 361±7 40-50 
8-10 cm gylio vagos 275±18 40-50 
15 cm gylio vagos 213±16 40-50 
Ištisinis arimas 22-27 cm gyliu 401±12 50-60 
Raundapas (4 l ha-1) 409±16 50-60 
 

Neigiamas žolinių augalų poveikis želdiniams priklauso ne tik nuo jų masės, rūšių sudėties, bet ir nuo aukščio. 
Žolių aukštis priklauso nuo dirvos paruošimo būdo, dirvožemio derlingumo ir drėgnumo, pavasario ir vasaros orų 
sąlygų. „Sausais“ pavasariais ir vasaromis žolinių augalų aukštis būna mažesnis negu „šlapiais“ metais. Didėjant 
dirvožemio derlingumui žolių aukštis didėja. Taip pat jų aukštis didesnis laikinai užmirkstančiose negu normalaus 
drėgnumo dirvose. To paties derlingumo ir drėgnumo dirvose didžiausias žolinių augalų aukštis yra ištisai suartose, 
mažesnis - kauburėliais paruoštose, o mažiausias – vagomis paruoštose dirvose. 
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2 lentelė. Piktžolių masė ir aukštis įvairiais būdais paruoštose normalaus drėgnumo derlingose dirvose (Nd augavietė) 
 
Dirvos paruošimo būdas Masė, g m-2 Aukštis, cm 
Pirmų metų želdiniai 
Neruošta dirva 623±27 50-60 
8-10 cm gylio vagos 124±6 30-40 
15 cm gylio vagos 104±8 20-30 
Raundapas (4 l ha-1) + 15 cm gylio vagos  

67±3 
 
10-20 

Ištisinis arimas 22-27 cm gyliu 443±19 45-60 
Kauburėliai(60 x 80 x 30 cm) 274±16 30-40 
Antrų metų želdiniai 
Neruošta dirva 508±4 50-60 
8-10 cm gylio vagos 262±11 40-50 
15 cm gylio vagos 190±4 40-50 
Ištisinis arimas 22-27 cm gyliu 428±10 50-60 
Kauburėliai(60 x 80 x 30 cm) 270±18 30-40 
 
Žolinių augalų reakcija į skirtingus cheminius preparatus ir jų dozes 

 
Po skirtingų cheminių preparatų dozių panaudojimo buvo stebima žolinės augmenijos reakcija į juos ir naujos 

augmenijos vystymasis. Apdorotų skirtingais cheminiais preparatais ir jų dozėmis bandomųjų laukelių trijų mėnesių 
stebėjimai ir periodinis žolinės dangos projekcinio padengimo fiksavimas parodė žolinės dangos kitimo skirtumus (1 
paveikslas.). 

 
 
1 pav. Žolinės dangos projekcinio padengimo dinamika po skirtingų cheminių preparatų ir jų dozių panaudojimo 

 
Cheminiu būdu naikinant žolinę augaliją želdavietėse efektyviausia yra Glyphosate 360, 5 l/ha dozė. Didžiausias 

poveikio efektas pasireiškia praėjus mėnesiui po jo panaudojimo, tačiau vėliau žoline augmenija padengtas plotas 
pradeda sparčiai didėti. Preparato Glyphosate 360 dozės 2 l/ha žolinių augalų naikinimui rekomenduotina nenaudoti, 
nes jis didžiosios augalų dalies visiškai nesunaikina, ir ateityje tokiems augalams gali išsivystyti atsparumas preparatui. 
 
Konkuruojančių augalų poveikis kultivuojamiems medeliams 
 

Pirmaisiais želdinių augimo metais želdinių aukščio prieaugis priklausė nuo stelbimo klasės ir medžių rūšies. 
Esant silpnam ir vidutiniam stelbimui pastebima aukščio prieaugio didėjimo tendencija (2 paveikslas). 
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2 pav. Skirtingo intensyvumo stelbimo įtaka pušies ir eglės aukščio prieaugiui pirmais želdinių augimo metais 
 

Stiprus stelbimas šviesamėgėms medžių rūšims (pušiai) aukščio prieaugį iš esmės sumažino, tuo tarpu 
ūksminiams eglės sodinukams tokios įtakos neturėjo. Didžiausias eglės aukščio prieaugis buvo esant stiprokam 
stelbimui (stelbimo klasė 3). Gautiems rezultatams, ypač pušies, įtakos turėjo tai, kad žolinių augalų iki gegužės 
mėnesio pabaigos medelių sodinimo vietose beveik nebuvo, žolės sparčiai pradėjo augti tik birželio mėnesyje, palijus ir 
atšilus orams. 

Pušis į aukštį sparčiai auga gegužės mėnesyje, birželio mėnesyje augimas sulėtėja, o mėnesio pabaigoje ar liepos 
mėnesio pradžioje visai baigiasi. Dėl šalto pavasario pušies, kaip ir kitų augalų, augimas ir vystymasis vėlavo. Vis dėlto 
pušis žolinių augalų buvo stelbiama tik aukščio prieaugio formavimosi pabaigoje. 
 
Želdinių priežiūra 
 

Mechaninė želdinių priežiūra ravint, šienaujant arba apmindžiojant nepageidaujamą augmeniją aplink medelius 
pašalina konkurenciją dėl drėgmės, maisto medžiagų ir medelių stelbimą. Didžiausią teigiamą poveikį želdinių augimui 
turėjo ravėjimas ir šienavimas ir žymiai mažesnį - žolių apmindžiojimas aplink medelius. 

 
3 lentelė. Įvairiais būdais ir intensyvumu prižiūrėtų želdinių charakteristika po pirmųjų augimo metų 
 

Priežiūros būdas Priežiūros intensyvumas, kartais D, mm H, cm Zh, cm H/D 

1 2 3 4 5 6 
Pušies želdiniai 

Ravėjimas 0 10,0±0,3 40±1 15,2±0,7 40 
 1 10,9±0,3 41±1 15,6±0,7 38 
 2 11,0±0,3 42±1 16,0±0,7 38 
 3 10,5±0,3 40±1 15,9±0,7 38 
Šienavimas 0 9,9±0,3 43±1 15,6±0,7 43 
 1 10,9±0,3 42±1 16,1±0,7 39 
 2 11,0±0,3 42±1 16,3±0,7 38 
 3 11,0±0,3 42±1 16,0±0,7 38 
Apmindžiojimas 0 9,6±0,3 41±1 17,2±0,7 43 
 1 11,4±0,3 47±1 18,9±0,7 41 
 2 10,3±0,3 45±1 19,5±0,8 44 
 3 10,8±0,4 42±1 15,5±0,7 39 

Eglės želdiniai 
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Ravėjimas 0 9,4±0,3 49±1 10,2±0,5 52 
 1 9,5±0,3 48±1 9,8±0,6 51 
 2 9,6±0,3 46±1 9,9±0,6 48 
 3 9,8±0,4 47±1 9,4±0,6 48 
Šienavimas 0 9,3±0,3 50±2 8,8±0,5 54 
 1 9,3±0,3 46±1 7,5±0,5 49 
 2 9,6±0,3 48±2 8,9±0,5 50 
 3 9,6±0,3 47±1 8,1±0,6 49 
Apmindžiojimas 0 8,6±0,3 44±1 5,9±0,5 51 
 1 7,8±0,3 40±1 4,9±0,4 51 
 2 8,3±0,3 40±1 5,5±0,4 48 
 3 8,6±0,3 44±1 6,0±0,4 51 

Ąžuolo želdiniai 
Ravėjimas 0 9,5±0,5 87±3 7,0±1,0 92 
 1 10,1±0,5 81±3 5,0±0,5 80 
 2 10,5±0,4 90±2 6,7±0,7 86 
 3 10,2±0,4 87±3 5,5±0,6 85 

Beržo želdiniai 
Ravėjimas 0 6,7±0,3 85±3 21,0±1,9 127 
 1 7,1±0,4 80±4 19,4±1,5 113 
 2 7,9±0,4 87±4 25,5±1,8 110 
 3 7,3±0,3 82±4 22,4±1,6 112 
Šienavimas 0 6,9±0,3 83±3 16,9±1,3 120 
 1 8,9±1,0 95±4 20,9±2,0 107 
 2 7,7±0,3 89±3 15,3±1,0 116 
 3 7,3±0,3 84±3 15,8±1,3 115 
Apmindžiojimas 0 6,3±0,3 78±3 15,6±1,0 124 
 1 6,8±0,3 83±3 15,0±0,7 122 
 2 6,5±0,3 78±3 13,6±0,8 120 
 3 6,0±0,2 68±2 13,4±0,7 113 

 
Žolių apmindžiojimas 3 kartus apie medelius prilygo vienkartiniam ravėjimui ir šienavimui 
Pušies , beržo ir ąžuolo želdinių išsilaikymui ir augimui turėjo įtakos ir želdinių priežiūros intensyvumas (4 

lentelė).  
 

4 lentelė. Įvairiu intensyvumu prižiūrėtų želdinių charakteristika 
 

Priežiūros 
intensyvumas, 

kartais 

Želdinių 
išsilaikymas, 

% 
D, mm Zd, mm H, cm Zh, cm Zh/Zd 

Pušies želdiniai - pirmų metų 
0 83 9,8±0,2  41±1 16,0±0,4  
1 90 11,1±0,2  43±1 16,8±0,4  
2 93 10,8±0,2  43±1 17,3±0,4  
3 96 10,8±0,2  43±1 15,8±0,4  

Pušies želdiniai - antrų metų 
0 64 13,9±0,3 4,0 72±1 31,0±0,9 78 
1 90 17,5*±0,4 6,1 79*±1 35,1±0,8 59 
2 93 16,8*±0,3 6,1 78*±1 34,8±0,8 58 
3 96 16,8*±0,4 6,5 79*±1 38,1±0,8 56 

Eglės želdiniai - pirmų metų 
0 97 9,1±0,2  48±1 8,4±0,3  
1 96 8,9±0,2  45±1 7,4±0,3  
2 99 9,2±0,2  45±1 8,1±0,3  
3 99 9,3±0,2  46±1 7,8±0,3  

Eglės želdiniai - antrų metų 
0 56 11,5±0,2 2,4 66±1 18,1±0,9 80 
1 96 13,3*±0,3 4,4 70±2 25,4*±1,1 60 
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2 99 12,6±0,3 3,4 73*±2 28,5**±1,2 74 
3 99 14,2*±0,3 4,9 71*±2 25,5*±1,2 53 

Ąžuolo želdiniai - pirmų metų 
0 89 9,5±0,5  87±3 7,0±1,0  
1 98 10,1±0,5  81±3 5,0±0,5  
2 95 10,5±0,4  90±2 6,7±0,7  
3 100 10,2±0,4  87±3 5,5±0,6  

Ąžuolo želdiniai -antrų metų 
0 89 14,4±0,7 4,9 133±6 46,2±3,9 102 
1 98 14,1±0,6 4,0 130±5 49,2±3,4 123 
2 95 15,3±0,5 4,8 133±6 42,7±3,5 110 
3 100 14,3±0,6 4,1 131±5 44,5±3,3 113 

Beržo želdiniai  - pirmų metų 
0 82 6,6±0,2  82±2 17,8±0,9  
1 90 7,6±0,4  86±2 18,4±0,9  
2 90 7,4±0,2  84±2 18,3±0,9  
3 90 6,9±0,25  78±2 17,1±0,8  

Beržo želdiniai  - antrų metų 
0 81 12,3±0,4 5,9 150±4 68 119 
1 90 12,9±0,4 5,4 147±4 61 115 
2 90 13,8±0,4 6,0 158±4 74 117 
3 90 12,6±0,4 5,7 143±4 65 114 

 
Netgi vienkartinė atlikta želdinių priežiūra žymiai pagerino jų išsilaikymą pirmais želdinių augimo metais. 

Pirmaisiais želdinių augimo metais tarp 3 kartus prižiūrėtų ir neprižiūrėtų pušies želdinių prigijimo skirtumas sudarė 
13%, eglės - 2%, ąžuolo - 11% ir beržo - 8%. Augalai žūva dėl šviesos ar drėgmės trūkumo, taip pat dėl pažeidimų. 

Dėl nepriežiūros (priežiūros intensyvumas, 0 kartų) pušies želdiniuose žuvo 36% medelių, eglės - 44%, ąžuolo - 
11% ir beržo - 9% medelių. Konkuruojantys augalai sumažino medelių prieaugį į skersmenį. Stiprus stelbimas 
šviesamėgėms medžių rūšims (pušiai) aukščio prieaugį iš esmės sumažino, tuo tarpu ūksminiams eglės sodinukams 
tokios įtakos neturėjo. 

Gauti rezultatai rodo, kad pirmaisiais želdinių augimo metais konkuruojantys su kultivuojamais medeliais 
augalai turėtų būti pašalinti, priežiūrą reikia atlikti 3 kartus. Iš Zh/Zd  santykio matyti, kad antrais želdinių augimo 
metais pakankama buvo vienkartinė pušies ir eglės želdinių priežiūra, o trečiais želdinių augimo metais priežiūra jau 
nebūtina. 

 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad visi mechaniniai dirvos paruošimo būdai sumažina konkuruojančių augalų kiekį sodinimo 
vietose, lyginant su neruošta dirva. Mažiausia piktžolių masė yra vagose. 

2. Cheminiu būdu naikinant žolinę augaliją želdavietėse efektyviausia yra Glyphosate 360,  5 l/ha dozė. 
Didžiausias poveikio efektas pasireiškia praėjus mėnesiui po jo panaudojimo, tačiau vėliau žoline augmenija 
padengtas plotas pradeda sparčiai didėti. 

3. Konkuruojantys augalai sumažino medelių prieaugį į skersmenį. Stiprus stelbimas šviesamėgėms medžių 
rūšims (pušiai) aukščio prieaugį iš esmės sumažino, tuo tarpu ūksminiams eglės sodinukams tokios įtakos 
neturėjo. 

4. Dėl nepriežiūros (priežiūros intensyvumas, 0 kartų) pušies želdiniuose žuvo 36% medelių, eglės - 44%, 
ąžuolo - 11% ir beržo - 9% medelių. 

5. Pirmaisiais želdinių augimo metais konkuruojantys su kultivuojamais medeliais augalai turėtų būti pašalinti, 
priežiūrą reikia atlikti 3 kartus. Antrais želdinių augimo metais pakankama buvo vienkartinė pušies ir eglės 
želdinių priežiūra, o trečiais želdinių augimo metais priežiūra jau nebūtina. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DIFFERENT SOIL 
PREPARATIONS AND PLANTATIONS MAINTENANCE MEASURES TO REDUCE THE 
NEGATIVE IMPACT OF COMPETING VEGETATION IN VĮ VARĖNOS FOREST 
ENTERPRISE 
 
Dainius MUZIKEVIČIUS 
 
Summary 

 
The impact of different soil preparation methods (mechanical and chemical) on the spread of herbaceous plants 
and the impact of herbaceous vegetation on the growth of forest plantations in Nc, Nd, plant plots was 
investigated in the work. 
It was found that all mechanical methods of soil preparation reduce the amount of competing plants in planting 
places, compared with the unprepared soil. The minimum weight of weeds is in furrows. The most effective way 
to destroy the herbaceous vegetation in grasslands is to use Glyphosate 360, a dose of 5 l / ha. The biggest effect 
occurs one month after its use, but later the grassy vegetation covering of the area is increasing rapidly. It is 
recommended not to use the Glyphosate 360 a dose of 2 l / ha for the destruction of herbaceous plants, as it does 
not completely destroy the large part of plants, and in the future such plants may develop resistance to the 
preparation. 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

63 
 

The mechanical maintenance of plantations like cutting, mowing, or mating undesirable vegetation around the 
trees eliminates competition due to moisture, nutrient and tree sheding. The most positive effect on the growth of 
plantations was observed, when the weeds was cut or mowed, and much less - the mating of herbs around the 
trees. 
Due to insufficient tending of plantations (supervision intensity, 0 times), 36% of pine trees, 44% of spruce trees, 
11% of oak trees and 9% of birches were killed in plantations.  
Competitive plants reduced the growth of the trees into the diameter. Strong sheding of light demanding tree 
species (pine trees) significantly reduced the height increment, while for the spruce seedlings did not have such 
an effect. 
In the first years of growing plantations, plants competing with cultivated trees should be removed, care should 
be taken 3 times. The ratio of Zh / Zd shows that in the second year of plantation growth it was sufficient to 
maintain a one-time maintenance of pine and spruce plantations, and in the third year of growth, the maintenance 
is no longer necessary. 
 
Keywords: soil preparation, competing vegetation, growth, maintenance of plantations 
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Miško auginimo sekcija 
 
SPARTAUS AUGIMO PAPRASTOSIOS EGLĖS SODINUKŲ PROLEPTINIO AUGIMO 
NUSTATYMAS VĮ VALSTYBINIŲMIŠKŲ URĖDIJOS VEISIEJŲ REGIONINIO 
PADALINIO MEDELYNE 

 
Rimantas PILECKAS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas buvo atliktas Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio medelyne. 
Buvo atrinkti spartaus ir lėto augimo paprastosios eglės sodinukai, kurie kilę iš vietinės populiacijos. Iš atrinktų 
120 sodinukų buvo įveistas bandymas, kuris sudarytas iš 60 spartaus ir 60 lėto augimo 2+2 metų amžiaus 
sodinukų. Buvo vykdomi kiekybinių ir kokybinių rodiklių matavimai, bei atliekami fenologiniai stebėjimai. 
Atlikta dispersinė, koreliacinė analizės. Palyginus gautų analizių rezultatus išryškėjo tam tikri dėsningumai dėl 
klimato kaitos sukeltų kritinių temperatūrų ir kritulių kiekio svyravimų. Ankstyvos sezoninio augimo  pabaigos 
sodinukai buvo reikšmingai žemesni ir turėjo reikšmingai daugiau laisvo augimo nei vėlyvos augimo pabaigos 
sodinukai. Dėsningumai pasireiškia tuo, kad kuo ilgiau išlieka optimalios gamtinės sąlygos augti paprastosios 
eglės sodinukams jų augimo metu, tuo reikia tikėtis reikšmingesnio proleptinio (laisvo) augimo intensyvumo ir 
atvirkščiai. 
 
Pagrindiniai žodžiai: proleptinis augimas, laisvas augimas, paprastoji eglė, populiacija, fenologija 

 
Įvadas 
 

Evoliucijos pagrindą sudaro genetinis kintamumas ir gamtinė atranka. Tai gerai aprašė Č. Darvinas: „Galima 
pasakyti, kad gamtinė atranka kas dieną, kas valandą tiria ir seka smulkiausius pakitimus pasaulyje, šalindama žalingus, 
išsaugodama ir kaupdama gerus, darbuodamasi negirdimai ir nematomai, kai tik reikia tobulinti kiekvieną organinę 
būtybę, atsižvelgiant į jos organines ir neorganines gyvenimo sąlygas. Mes nepastebime šių lėtai vykstančių pakitimų 
pačios tėkmės tol, kol laiko ranka nepaženklinta prabėgusių amžių, o tada, kai prieš mus praskleidžia geologinės praeitis 
paveikslas, mes pastebime tiktai egzistuojančių formų skirtumus nuo kadaise buvusių“(Gabrilavičius, Danusevičius, 
2003). 

Ateityje miškų funkcinė paskirtis išliks daugiatikslė ir diferencijuota priklausomai nuo socioekonominių ir 
aplinkosauginių veiksnių reikšmingumo. Todėl svarbu taikyti praktikoje pažangius selekcijos pasiekimus, pasinaudojant 
turimais genetiniais ištekliais, bei siekiant jų genetinės įvairovės išsaugojimo. Kiekviena rūšis turi didelę įvairovę. 
Kiekvienoje miško fitocenozėje nerasime dviejų vienodų rūšies individų , išskyrus, kai jie yra vegetatyvinės kilmės. Net 
ir vienos rūšies medynuose galima rasti greitai ir lėtai augančių individų, kurie gali būti atsparūs ir neatsparūs ligoms ir 
kenkėjams, reikšmingai besiskiriantys ekologinėmis savybėmis, plastiškumu kintančioms aplinkos sąlygomis 
(Danusevičius, Gabrilavičius ,1999).  

Paprastosios eglės (Picea abies L. Karst.) šiandieninis arealas platus. Jos individai aptinkami Europos 
pietrytinėje-Alpių, Herco-Karpatų ir šiaurės-Baltijos arealo srityse (Rubner, 1960). Paprastajai eglei būdinga didelė 
morfologinių, fiziologinių bei ekologinių formų įvairovė. Ji kaip polimorfinė rūšis toje pačioje populiacijoje turi dvi ir 
daugiau formų. Pavyzdžiui tos pačios populiacijos individų pumpurų sprogimas pavasarį labai skiriasi. Šios formos 
vadinamos fenologinėmis formomis ir pagal vegetacijos pradžią yra ankstyvosios ir vėlyvosios (Baliuckas, 
Danusevičius 2012, 2013).  

Pastaruoju metu vykstant akivaizdžiai klimato kaitai, paprastosios eglės genetinė įvairovė labai svarbi norint 
palaikyti miškų stabilumą, todėl reikalinga tirti genotipus geriausiai sugebančius adaptuotis aplinkoje, kurioje drėgmės 
ir temperatūros rėžimas stipriai kinta metų laikotarpyje. Tinkamiausi objektai tyrimo medžiagai gauti yra gamtinės 
populiacijos ir jose atrinkti sėkliniai medynai. Iš sėkliniuose medynuose surinktų sėklų ir medelyne išaugintų sodmenų 
galima atlikti spartaus augimo paprastosios eglės sodmenų proleptinio (laisvo) augimo priklausančio nuo aplinkos, o 
daugiausiai nuo temperatūros ir drėgmės tyrimus. Taip pat sodinukų pranašumo, priežastingumo nustatymą. 
 
Darbo tikslas - ištirti sparčiai augančių paprastosios eglės sodinukų pranašumo aukštyje priežastis 
 
Uždaviniai 
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1. Atrinkti 2017 metų balandžio mėn. paprastosios eglės 60 vnt. sodinukų su spartaus augimo požymiais ir 60 
vnt. su lėto augimo požymiais. 

2. Įveisti 2017 metų gegužės mėn. bandymo barelį. 
3. Išmatuoti 2017 metų spalio mėn. paprastosios eglės sodinukų kiekybinius ir kokybinius duomenis. 
4. Atlikti 2018 metų pavasarį fenologinius stebėjimus tyrimo barelyje. 
5. Išmatuoti 2018 metų rugsėjo mėn. paprastosios eglės sodinukų kiekybinius ir kokybinius duomenis. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

2017 metų balandžio mėnesio 6 dieną medelyne atrinkta 120 vnt., 2+2 metų amžiaus, paprastosios eglės 
sodinukų. Iš jų 60 vnt. su spartaus augimo požymiais ir 60 vnt. su lėto augimo požymiais. Atranka buvo vykdoma 
Valstybės Įmonės Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio medelyno paprastosios eglės auginamų 
sodinukų 0,647 ha plote. Visame plote buvo auginama 144 tūkstančiai vienetų sodinukų. Paprastosios eglės sodinukai 
kilę iš miško sėklinės bazės objekto 03EM1, kuriems išduotas miško dauginamosios medžiagos sertifikatas Nr. 
2568/2007- 04-27. 2017 metų gegužės mėnesio 19 dieną įveistas bandymo barelis (1 pav.) pagal 2 ir 3 pav. schemas. 
 

 
 
1 pav. Įveistas paprastosios eglės sodinukų barelis         
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   2 pav. Paprastosios eglės sodinukų išdėstymo schema grupėse (S-spartaus augimo sodinukas, L- lėto augimo 
sodinukas, antras skaičius- spartaus, lėto augimo sodinukų grupės numeris,  trečias skaičius –spartaus, lėto augimo 
sodinukų eilės numeris grupėje) 

 
                                                                                                                                                             

 
 
 

 
 
 
 
 

3 pav. Paprastosios eglės sodinukų grupių išdėstymo schema (S - spartaus augimo sodinukas, L - lėto augimo 
sodinukas, antras skaičius - spartaus,  lėto augimo sodinukų grupės numeris, trečias skaičius – spartaus, lėto augimo 
sodinukų kiekis vienetais grupėje) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tyrimų metodika 
 

Tyrimo duomenys buvo renkami 2017-2018 metų balandžio, gegužės, liepos, rugsėjo, spalio mėnesiais 
Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio medelyne. Buvo matuojami ir stebimi 
įveistame barelyje 120 vienetų paprastosios eglės sodinukų nustatant jų kokybinius ir kiekybinius duomenis. 2017 metų 
gegužės mėnesio 19 dieną, prieš pasodinant sodinukus į barelį buvo matuojamas jų aukštis (4 pav.,7 pav.). 2017 metų 
spalio mėnesio 20 dieną buvo skaičiuojamas sprogusių ir nesprogusių pumpurų kiekis, pagrindinio ir šoninių ūglių ilgis 
(5 pav., 7 pav.). 2018 metų gegužės - liepos mėnesiais buvo vykdomas sodinukų fenologinis stebėjimas nustatant 
augalų fenologines fazes. 2018 metų rugsėjo mėnesio 17 dieną buvo skaičiuojamas sprogusių ir nesprogusių pumpurų 
kiekis, pagrindinio ir šoninių ūglių ilgis (6 pav., 7 pav.). Surinkti duomenys apie sodinukų kokybinius ir kiekybinius 
rodiklius buvo analizuojami, sisteminami norint palengvinti tyrimo skaičiavimus (1 lentelė). Buvo atlikta tyrimo 
duomenų dispersinė ir koreliacinė analizės. Apskaičiuotas standartinis nuokrypis naudojant MS EXCEL programą. 

 

 
 
4 pav. 2017 metų gegužės mėnesio 19 dienos sodinukų  aukščio matavimas 
 

 
 

L-6 
 

10 
vnt. 

 
 

S-6 
 

10 
vnt. 

 
 

L-5 
 

10 
vnt. 

 

 
 

S-5 
 

10 
vnt. 

 
 

L-4 
 

10 
vnt. 

 
 

S-4 
 

10 
vnt. 

 
 

L-3 
 

10 
vnt. 

 
 

S-3 
 

10 
vnt. 

 
 

L-2 
 

10 
vnt. 

 
 

S-2 
 

10 
vnt. 

 
 

L-1 
 
10 vnt. 

 
 

S-1 
 

10 
vnt. 
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5 pav. 2017 metų spalio mėnesio 20 dienos  sprogusių             6 pav. 2018 metų rugsėjo mėnesio 17 dienos  sprogusių 
ir nesprogusių pumpurų kiekio, pagrindinio ir                         ir  nesprogusių pumpurų kiekio, pagrindinio ir šoninių 
šoninių ūglių ilgio nustatymas                                                  ūglių ilgio nustatymas                 
                                                                                                     
 

 
 
7 pav. Sodinukų laisvo augimo vertinimo metodika 
 
1 lentelė. Matuoti požymiai ir jų sutrumpinimai 
 
Požymis Požymio sutrumpinimas 

Dienų skaičius  pasiekti 3 sprogimo stadija  2018 m DIENA18 
Sodinukų H. cm. 2017 05 19 H 2017 
Šoniniu pumpurų ilgio suma 2017 m PILSUM17 
Šoniniu pumpuru ilgio suma 2018 m PILSUM18 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena; 2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO517 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena; 2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO527 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena;2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO606 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena; 2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO616 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena; 2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO626 
Feno stadija 2018 1- ramybės būsena; 2- brinkimas; 3-sprogimas; 4- augimas; 5- augimo pabaiga PSPRO706 
Sprogusių šoninių pumpurų  % ant viršutinio ūglio 2017m PSPROG17 
Sprogusių šoninių pumpurų  % ant viršutinio ūglio 2018m PSPROG18 
Sprogusių šonininių pumpurų skaičius vnt. 2017-10-20 SKSPRO17 

 
Sodinuko aukštis 
2017 m.  gegužės 
mėn. 

 
Sprogusio terminalinio 
pumpuro ilgis ant  
viršutinio ūglio 2017, 2018 
m. spalio, rugsėjo mėn. 

 

 
Šoninių viršūnių pumpurų 
skaičius 2017, 2018 m. 
spalio, rugsėjo mėn. 
 
 
Šoninių pumpurų skaičius 
ant viršutinio ūglio, vnt. 
2017 ir 2018 m. spalio, 
rugsėjo mėn. 
 
 
Sprogusių šoninių pumpurų 
skaičius ir ilgis ant 
viršutinio ūglio, vnt. 2017 ir 
2018 m. spalio, rugsėjo 
mėn. 
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Sprogusių šoninių pumpurų skaičius vnt. 2018-09-17  SKSPRO18 
Šoniniu pumpurų skaičius ant viršūninio ūglio vnt. 2017-10-20 SPUMSK17 
Šoniniu pumpurų skaičius ant viršūninio ūglio vnt. 2018-09 -17  SPUMSK18 
Viršūniniu šoniniu pumpurų kiekis prie terminalinio pumpuro vnt. 2018-09 17 TERMIN18 
Šoniniu pumpuru ilgio vidurkis 2017 m VIDPIL17 
Šoniniu pumpuru ilgio vidurkis 2018 m VIDPIL18 
Sprogusio pagrindinio pumpuro ilgis ant viršūninio ūglio cm. 2017-10-20 VPUILG17 
Sprogusio pagrindinio pumpuro ilgis  ant viršūninio ūglio cm. 2018-09-17 VPUILG18 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus sodinukų bandyme kiekybinių ir kokybinių rodiklių matavimus buvo apskaičiuoti pagal požymius 
aprašomosios statistikos rodikliai. Buvo skaičiuojamos minimalių ir maksimalių rodiklių reikšmės, bei jų vidurkis. 
Apskaičiuota standartinė paklaida ir standartinis nuokrypis, bei variacijos koeficientas (2 lentelė). 
 
 
 
2 lentelė. Bendrieji bandymo požymių aprašomosios statistikos rodikliai 
 
Požymis Sodinukų 

skaičius 
Min Maks Vidurkis Standartinė 

paklaida 
Standartinis 
nuokrypis  

Variacijos 
koeficientas, 
% 

Sodinukų H. cm. 2017-05-19 120 19 78 46.6 1.5 15.9 34.2 
Pumpurų skaičius 2017-10-20 120 3 25 12.5 0.4 4.2 33.7 
Sprogusių pumpurų skaičius 2017-10-20 120 3 25 11.4 0.4 4.2 36.8 
Viršūninių pumpurų ilgis 2017-10-20 120 2 19 10.7 0.3 3.4 32.1 
Šoninių pumpurų ilgių suma 2017-10-20 120 10 154 69.8 3.1 33.5 48.0 
Sprogo pumpurų 2017 120 42.9 100 91.9 1.0 11.2 12.2 
Pumpurų skaičius 2018-09-17 120 1 27 9.9 0.4 3.8 39.0 
Sprogusių pumpurų skaičius 2018-09-17 120 1 20 9.2 0.3 3.7 40.0 
Viršūninių pumpurų ilgis 2018-09-17 120 0 15 4.1 0.3 3.1 75.2 
Viršūniniu šoniniu pumpurų kiekis prie 
terminalinio pumpuro vnt. 2018-09 17 

120 0 15 5.6 0.2 2.3 41.6 

Šoninių pumpurų ilgių suma 2018-09-17 120 0 145 46.0 3.0 33.2 72.1 
Sprogo pumpurų 2018 120 20 100 93.1 1.1 12.4 13.3 
 

2017 metų vasarą buvo drėgmės perteklius ir vyravo nuosaikios temperatūros, todėl pumpurų skaičiaus vidurkis 
yra 12,5 , o 2018 metų metu vasara buvo sausa,  temperatūra viršijo daugiamečius vidurkius, todėl pumpurų skaičiaus 
vidurkis yra 9,9. Reikšmingai skiriasi ir sprogusių pumpurų skaičius. 2017 metų vidurkis yra 11,4, o 2018 metais 9,2. 
Dėl drėgmės  reikšmingai skiriasi ir viršūninių pumpurų ilgio vidurkis. 2017 metais jis yra 10,7, o 2018 metais tik 4,1. 
Taip pat analogiški skirtumai matosi ir šoninių pumpurų ilgio vidurkyje, kuris 2017 metais yra 69,8, o 2018 metais tik 
46,0 (2 lentelė). 

 
 

8 pav. Pumpurų skaičiaus vidurkio palyginimas tarp 2017 m. ir 2018 m. (vertinta spalio, rugsėjo mėn. pabaigoje. 
Sodinukų skaičius kiekvienais metais 120 vnt. Paklaidos linijos rodo standartinę paklaidą) 
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Pumpurų skaičiaus vidurkis ant viršūninio ūglio reikšmingai skiriasi  lyginant jų kiekį tarp 2017 metų ir 2018 

metų. Tam didelę įtaką daro klimato kaita, todėl drėgmės ir temperatūros pasiskirstymas yra labai netolygus, o kartais 
reikšmingai kritinis ne tik metų eigoje, bet ir tarp metų. Todėl augalai reaguodami į gamtinius reiškinius, keičia savo 
fiziologinius procesus. Todėl galima daryti išvadą, kad saikingas drėgmės ir temperatūros perteklius gerina sodinukų 
vystymąsi, o trūkumas stabdo (8 pav.). 

 

 
 

9 pav. 2017 m ir 2018 m laisvo augimo intensyvumo palyginimas pagal vidutinę sprogusių šoninių pumpurų-ūglių ilgio 
sumą (cm) ant viršūninio ūglio (sodinukų skaičius kiekvienais metais 120 vnt. Paklaidos linijos rodo standartinę 
paklaidą. Vertinta spalio, rugsėjo mėn. Pabaigoje) 
 

Atliekant 2017 metų ir 2018 metų vidutinę sprogusių šoninių pumpurų - ūglių  ant viršūninio ūglio ilgio sumos 
analizę, laisvo augimo intensyvumas reikšmingas 2017 metais, o 2018 metais mažiau reikšmingas. Reikšmingą 2017 
metų laisvo augimo intensyvumą lėmė didelis kritulių kiekis tais metais, bei temperatūra artima daugiametei. 2018 
metais dėl klimato kaitos ir aukštų temperatūrų viršijančių daugiamečius, kritulių kiekis buvo kritinis, todėl laisvo 
augimo intensyvumas pagal sprogusių šoninių pumpurų - ūglių ilgio sumą (cm) ant viršūninio ūglio buvo labai mažai 
reikšmingas (9 pav.). 
 

 
 

10 pav. 2017 m. ir 2018 m. laisvo augimo intensyvumo palyginimas pagal vidutinį sprogusio viršūninio pumpuro ilgį 
(cm) ant viršūninio ūglio (sodinukų skaičius kiekvienais metais 120 vnt. Paklaidos linijos rodo standartinę paklaidą. 
Vertinta spalio, rugsėjo mėn. pabaigoje) 

 
Akivaizdžiausiai klimato kaitos poveikis matosi (10 pav.) lyginant 2017 m. ir 2018 m.  laisvo augimo intensyvumą 

pagal vidutinį viršūninio pumpuro ilgį ant viršūninio ūglio. 2017 metais, kai vyravo temperatūra artima daugiametei, o 
kritulių kiekis reikšmingai viršijo, laisvo augimo intensyvumas pagal sprogusio viršūninio pumpuro ilgį ant viršūninio 
ūglio vidutiniškai buvo 10,7 cm.. 2018 metais, kai vyravo temperatūros viršijančios daugiametes, o kritulių kiekis 
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reikšmingai mažas, laisvo augimo intensyvumas pagal sprogusio viršūninio pumpuro ilgį ant viršūninio ūglio 
vidutiniškai buvo 4,1 cm.. Tai 2,6 karto mažesnis negu 2017 metais.  

 
 
 
 
 
Išvados 

 
1. Palyginus 2017 metų ir 2018 metų paprastosios eglės sodinukų kiekybinius ir kokybinius duomenis, 

nustatyta, kad jie reikšmingai skiriasi tarp metų. Tam poveikį turėjo vykstanti klimato kaita, kuri sukelia 
trumpalaikius kritinius temperatūros ir kritulių kiekio svyravimus metų eigoje, bei ilgalaikius, kurie gali tęstis 
ištisus metus.  

2. 2017 metais paprastosios eglės sodinukų barelyje laisvo augimo intensyvumas buvo reikšmingai 
intensyvesnis nei 2018 metais. Tam poveikį turėjo temperatūros artimos daugiametei normai, bei lietingas 
vasaros periodas, kuris tęsėsi birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais. Susidariusios optimalios sąlygos 
ilgesniame laikotarpyje padidino laisvo augimo intensyvumą. 

3. 2018 metais paprastosios eglės sodinukų barelyje laisvo augimo intensyvumas buvo reikšmingai mažesnis. 
Tokį rezultatą nulėmė labai aukštos temperatūros periodas  žymiai viršijantis daugiametę normą, bei kritulių 
kiekio trūkumas kuris tęsėsi birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais. Susidariusios kritinės sąlygos ilgesniam 
laikotarpiui sumažino laisvo augimo intensyvumą. 

4. Ankstyvos sezoninio augimo pabaigos sodinukai buvo reikšmingai žemesni ir turėjo reikšmingai daugiau 
laisvo augimo nei vėlyvos augimo pabaigos sodinukai. 
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FREE GROWTH ASSESSMENT OF THE FAST GROWING SEEDLINGS OF NORWAY 
SPRUCE IN THE NURSERY OF THE STATE FOREST ENTERPIRSE IN VEISIEJAI 
REGIONAL SUBUNIT 
 
Rimantas PILECKAS 
 
Summary 

 
The study was carried out in the nursery of the state forest enterprise in Veisiejai regional subunit. We selected 
the fast and slow growing seedlings from the native populations. The test was established form 120 selected 
seedlings. The test conducted from 60 fast growing and 60 slow growing seedlings. The age of seedlings was 
2+2. It was assessed quantitative and qualitative parameters and phenological phases. The dispersal and 
correlation analysis were used in this study. Comparing the results of the analysis, we got the tendency caused by 
critical temperatures and fluctuation in precipitation which is the consequence of climate change. The seedlings 
with early seasonal growth ending were lower and have the more free growth than seedlings with late seasonal 
growth ending. The differences between seedlings are statistically significant. The tendency we have got shows 
that the longer Norway spruce seedlings grow in optimal environmental conditions, the more free growth we can 
expect and vice versa. 
 
Key words: free growth, Norway spruce, population, phenology. 
 

Duomenys apie autorių 
 
Rimantas Pileckas VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 
Studijų programa – Miškininkystė 
El. paštas: rimantas.pileckas@vivmu.lt 
 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

71 
 

Baigiamojo darbo vadovas: VDU ŽŪA  Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto prof. dr. Darius 
Danusevičius 
Recenzentė: VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto dokt. assist. Rūta Kembrytė  
 

 
 
 
 
 

Miško auginimo sekcija 
 

MAUMEDŽIŲ AUGIMAS SKIRTINGO SODINIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO BARELIUOSE 
 
Martynas SAMALIUS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas buvo atliekamas VĮ „Valstybinė miškų urėdija“ Dubravos regioniniame padalinyje, Vaišvydavos 
girininkijoje. Buvo pasirinktas 21 metų maumedžio (Larix Mill.) želdinių sklypas, kuris yra suskirstytas į 4 
barelius pagal skirtingo medelių išdėstymo schemas. Papildomai buvo suskaičiuoti medžiai kurie yra 8 cm ir 
plonesni, tam, kad būtų galima daryti tikslesnes prielaidas, kodėl yra išlikęs didesnis ar mažesnis želdinių kiekis. 
Buvo matuojami ir vertinami dendrometriniai ir kokybiniai kiekvieno medžio parametrai: skersmuo (1,3m 
aukštyje nuo šaknies kaklelio), šakų storis, kamienų tiesumas, kreivumo pobūdis. Atlikti matavimai neparodo 
kuri išdėstymo schema 6,0x0,84, 4,5x1,1, 2,24x2,24 ar 3,0x1,66m - 21 metų maumedyne yra geriausia .    
 
Pagrindiniai žodžiai: Maumedis, sodmenų išdėstymas, bandomieji želdiniai.  

 
Įvadas 

 
Maumedis – reintrodukuota medžių rūšis Lietuvoje, natūraliai paplitusi šiauriniame žemės pusrutulyje. Esant 

intensyviai maumedžių hibridizacijai mokslininkai nesutaria dėl rūšių skaičiaus gentyje, tad yra išskiriama 10-40 rūšių 
(Navasaitis, 2008). Kaip žinia, maumedynai būna labai produktyvūs – galintys produkuoti virš 1000m3/ha medienos. 

Nors įveisiant ir atkuriant miškus maumedžiai vis dažniau sodinami, tačiau šios medžių rūšies medynai Lietuvoje 
vis dar sudaro labai mažą miškų plotą. Todėl yra aktualu išsiaiškinti, kaip geriausia yra sodinti maumedžius siekiant 
gauti didžiausią medienos tūri ir geriausios kokybės medieną per kuo trumpesnį laikotarpį. 

Didelė tikimybė, kad maumedynai, keičiantis klimatui, pakeis dalį eglynų Lietuvoje: eglynai turėtų trauktis 
šiauriau, o maumedžiai auga dalyje eglynų augaviečių. Maumedžiai geriausiai auga laidžiame, vidutiniškai sunkiame 
dirvožemyje. Savo augimo tempu pralenkiantis visus Lietuvoje augančius spygliuočius, bet medienos kokybe jiems 
nenusileidžiantis medis (Jankauskas, 1970). 

Maumedžio mediena vertinga, kieta ir patvari, atspari drėgmei, lauko sąlygoms ilgai nesupūva.  
Kaip priklauso medynų augimas ir medžių dendrometriniai duomenys nuo sodmenų išdėstymo sodinant mišką 

galima pamatyti laikui bėgant.  
Lietuvos miškuose paplitę - europinis (Larix decidua), lenkinis (L.polonica), japoninis (L. kaempferi) 

maumedžiai bei jų hibridai. Kitos maumedžių rūšys yra auginamos parkuose, dvaruose, miestų želdiniuose. 
Maumedžiai, auginami miškuose, turi pasižymėti geru augimu, atsparumu ligoms, kenkėjams, norimomis medienos 
savybėmis. 

Kaip ypatingai gerai augantį, plonomis šakomis, atsparų ligoms A.Gradeckas ir A.Malinauskas išskiria europinio 
maumedžio lenkų kilmę. Nors pagal atsparumą maumedžio vėžiui pirmumą suteikia šio maumedžio hibridui su 
japoniniu maumedžiu, bet šis hibridas yra kreivesniu kamienu, storesnėmis šakomis. Tačiau jis pasižymi greitesniu 
augimu (Gradeckas, Malinauskas, 2005) 
 
Darbo tikslas – ištirti maumedžių, augančių skirtingo sodinimo vietų išdėstymo bareliuose, dendrometrinius bei 
kokybinius parametrus.  
 
Uždaviniai 

 
1. Išmatuoti maumedžių dendrometrinius parametrus. 
2. Nustatyti, potencialią medienos stiebų kokybę priklausomai nuo sodmenų išdėstymo želdiniuose. 
3. Sudaryti rekomendacija tolimesniems maumedynų įveisimams. 
 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

72 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos, Dubravos padalinio, Vaišvydavos girininkijos parodomieji - bandomieji 

maumedžio želdiniai, įveisti 1998 metais, 0,8ha plote, 1900-2000vnt/ha tankumu. Esantis medžių skaičius – 708.  
1. 6,0x0,84m (šiame barelyje yra 0,05ha intarpas – pavėsinė), 140medžiai. 
2. 4,5x1,1m, 162medžiai. 
3. 2,24x2,24m, 159medžiai. 
4. 3,0x1,66m, 247medžiai. 

 
Tyrimų metodika 
 
Medžių dendrometriniai ir kokybiniai rodikliai, dėl nedidelio tiriamojo ploto įvertinami ištisiniu matavimu.  
Medyne matuota, vertinta :  
1. Kiekvieno medžio aukštis išmatuojamas aukštimačiu 0,5m tikslumu. 
2.Skersmuo matuotas žerglėmis 1,3m aukštyje, 2 kryptimis, 1cm tikslumu. 
3.Tiesumas* (1 – Tiesus, 2 – turintis nedidelį kreivumą, 3 – kreivas). 
4.Krafto klasė (I - V). 
5.Kreivumo pobūdis nustatomas vizualiai (lankas, zigzagas). 
6.Šakų storis nustatomas vizualiai ( 1 - plonos, 2 – vidutinės, 3 – storos). 
7.Sanitarinė būklė (1 – gera, 2 - vidutinė, 3 – bloga). 
8cm ir plonesni medžiai, vėjovartos, vėjolaužos nebuvo įtraukti į kitus dendrometrinius skaičiavimus (skersmuo, 
aukštis), nebuvo vertinama jų kreivumas, šakotumas, kiti parametrai. 
*Tiesūs medžiai – medžiai iš kurių, esant tinkamam skersmeniui, galima pjauti rąstus. Vidutiniai medžiai – medžiai iš 
kurių galima išpjauti bent jau blogesnės klasės rąstų ar, ateityje tikėtina, kad stiebo kokybė pagerės. Kreivas – medis iš 
kurio neišeitų pagaminti rąstų. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus matavimus maumedyne rasta žuvusių, sužalotų, nustelbtų (≤8cm skersmens 1,3m aukštyje) medžių.  

Nustelbti medžiai pasiskirsto visame plote, nepriklausomai nuo to, ar nustelbtas medis auga kraštinėje eilėje ar medyno 
viduryje, ar dviejų barelių sankirtoje. Vėjovartos, vėjolaužos, sergantys vėžiu medžiai pasitaiko barelių viduje, 
pasiskirstę padrikai (1 lentelė).  
 
1 lentelė. Žuvę, sužaloti, nustelbti maumedžiai 
 

  
1 barelis 2 barelis 3 barelis 4 barelis 
6,0x0,84m 4,5x1,1m 2,24x2,24m 3,0x1,66m 

≤8cm 57 36 18 35 
Vėjovartos 0 1 1 3 
Vėjolaužos 0 0 1 4 
Vėžinis susirgimas 0 1 3 2 
 

Gauti duomenys (1pav.) rodo, kad medžių skersmenys yra pasiskirstę normalųjį pasiskirstymą  – daugiausiai yra  
vidutinių medžių (17-27cm), o plonesnių ir storesnių medžių palaipsniui mažėja. Iš tiek, kiek medžių yra išlikę yra 
matoma tendencija, kad kuo daugiau išlikusių medžių, tuo daugiau medžių yra pasiekę 22cm ar mažesnį skersmenį, o 
esant mažesniam išlikusiųjų medžių skaičiui, jie yra pasiskirstę tolygiau per visus skersmenis ir jų daugiau yra išlikusių 
stambesnių.  

Iš turimų duomenų suskaičiuota, kad vidutiniai skersmenys atitinkamai pagal barelius : 22,8, 22,3, 21,7 ir 
20,2cm. 
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1 pav. Medžių skersmenų pasiskirstymas skirtingo medžių išdėstymo bareliuose 
 

Vertinant kaip procentaliai maumedžiai turintys plonas, vidutines ir storas šakas yra pasiskirstę tarp šių barelių, 
tai 6,0x0,84, 2,24x2,24 ir 3,00x1,66 barelių pasiskirstymas yra panašus, tik išsiskiria antras barelis, kurio pradinis 
sodmenų išdėstymas buvo 4,5x1,1, procentaliai turintis daugiausiai storų šakų ir mažiausiai plonų šakų (2lentelė). Tam 
galbūt galėjo daryti įtaka tai, kad daugiau medžių turėjo didesnius tarpus eilėse dėl neišgyvenusių medžių, kurie 
nesudarė konkurencijos likusiems medžiams. 
 
2 lentelė. Šakų storio priklausomybė nuo medžių išdėstymo 
 

 
Plonos šakos Vidutinės šakos Storos šakos 

6,0x0,84m 77,9 17,9 4,3 
4,5x1,1m 71 16,7 12,3 
2,24x2,24m 76,7 17,6 5,7 
3,00x1,66 82,6 5,7 4 
 

Siekiant gauti geros kokybės medieną svarbu, kad medžiai augtų tiesūs. Skirtingo pradinio sodmenų išdėstymo 
bareliuose vizualiai buvo įvertinti medžiai pagal tiesumą. Iš diagramos matyti, kad geriausia situacija yra barelyje su 
išdėstymo schema 2,24x2,24m, o tuo tarpu blogiausia – 6,0x0,84m medžių išdėstymo barelyje (2pav.).  

 

 
 
2 pav. Medžių kreivumo priklausomybė nuo medžių išdėstymo 
 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad 21 metų maumedyno želdiniuose didžiausias išlikusių (storesnių kaip 8cm skersmens) 
medžių skaičius yra tame barelyje, kuriame želdiniai buvo įveisti 3,00x1,66m atstumu, mažiausias išlikusių 
medžių skaičius yra tame barelyje, kuriame želdiniai įveisti 6,00x0,84m atstumu. 
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2. Barelyje kuriame maumedžiai buvo sodinami 6,0x0,84m atstumu, medžių skersmenys yra vienodžiausiai 
tarpusavyje yra  pasiskirstę. 

3. Nustatyta, kad maumedžių su storomis šakomis yra daugiausia, o su plonomis šakomis mažiausia barelyje 
kur maumedžiai susodinti 4,5x1,1m tarpais, nors likusiuose bareliuose yra panašios proporcijos tarp šių 
šakų. 

4. Nustatyta, kad 21 metų maumedyno želdiniuose daugiausia maumedžių tiesiais kamienais auga barelyje kur 
pradinis želdinių išdėstymas buvo 2,24x2,24m tarpais, o daugiausia maumedžių kreivais kamienais auga 
barelyje kur pradinis želdinių išdėstymas buvo 6,0x0,84m.   
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LARCH GROWING IN DIFERENT ARRANGEMENT OF PLANTING PLACES 
 
Martynas SAMALIUS 
 
Summary 

 
This study was conducted in the State forest enterprise Dubrava regional division’s Vaisvydava forestry. 
21 year-old larch’s (Larix Mill.) demonstration-training plantation was divided into 4 sections according 
to differently arranged plants. This plantation is arranged in 4 different schemes of planted larches – 6,00 
x 0,84 m, 4,5 x 1,1 m, 2,24 x 2,24 m and 3,0 x1,66 m. The larches with 8 cm or thinner waists were 
counted additionally in order to understand more precise reasons why bigger or smaller number of plants 
survived. The following aspects were measured and estimated: diameter (1,3 meter from the root to the 
neck); thickness of branches; if the trees were straight; if they were crooked and how. Completed 
measurement demonstrates that it is impossible to say which scheme of planting 21 year-old larches is 
better. 

 
Keywords: Larch, planting of seedlings, pilot plantations  
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Miško auginimo sekcija 
 

SKIRTINGŲ TUOPŲ HIBRIDŲ IR KLONŲ AUGIMO IR ADAPTACIJOS 
PRIKLAUSOMYBĖ NUO APLINKOS SĄLYGŲ DAUGINIMO METU 

 
Monika SINIAUSKAITĖ 
 
Santrauka 

 
Tyrime nagrinėjama hibridinių  tuopų ir aplinkos sąveika kuri, gali turėti įtakos hibridinių tuopų prigijimui. 
Tyrimas buvo atliktas LAMMC Miškų instituto fitotrone. Tyrimo objektas – tuopų (selekcijos Aigeros ir 
Tacamahaca) hibridai ir jų veislės bei eksperimentiniai klonai. Naudotas vieno vidurūšinio tuopų hibrido (P. 
trichocarpa), keturių tarprūšinių tuopų hibridų (P. deltoides × P. nigra,  P. deltoides × P. trichocarpa, P. 
maximoviczii × P. trichocarpa, P. balsamifera × P. trichocarpa) skirtingi klonai. Darbe iškelti uždaviniai: 
nustatyti, kokiomis sąlygomis dauginti hibridines tuopas, kad prigytų didžiausias medelių skaičius, nustatyti 
aukščio priklausomybę nuo hibridų dauginimo ir augimo metu buvusių augimo sąlygų. Gauti rezultatai parodė, 
kad geriausiai sudygo tos gyvašakės, kurios buvo daiginanamos šiltnamyje, prasčiausiai – lauke. Didžiausias 
vidutinis aukštis išmatuotas medeliams, kurie buvo daiginti ir auginti šiltnamyje. Didesnę įtaką medžio aukščiui 
daro auginimo, o ne daiginimo sąlygos ir pats hibridas.  

 
Pagrindiniai žodžiai: tuopų hibridai, daiginimo sąlygos, auginimo sąlygos. 
 

Įvadas  
 
Didėjant visuomenės domėjimusi miškininkyste ir vykdoma veikla natūraliuose miškuose bei nemažėjant 

medienos poreikiui reikia ieškoti alternatyvų, kurios tenkintų visuomenės poreikius socialiniais, ekologiniais bei 
ekonominiais klausimais. Dalį medienos poreikių galime patenkinti augindami ir naudodami plantacinius miškus, kurie 
veisiami bei auginami ne miško paskirties žemėje, o jų auginimo laikas yra gerokai trumpesnis.  

Plantacinė miškininkystė remiasi pažangiomis miškininkystės technologijomis: hibridizacija, introdukcija, 
ekstremaliai intensyvia selekcija ir biotechnologija. Norint patenkinti žaliavos iš atsinaujinančių gamtos išteklių 
poreikius Europos Sąjungos medienos rinkoje, reikia plėsti plantacinių miškų plotus (Kuiper et al., 1998). Plantacinės 
miškininkystės efektyvumas priklauso nuo tinkamų klonų parinkimo atitinkamomis regiono aplinkos sąlygomis. Šiuo 
metu medienos pluošto ir bioenergetinės žaliavos gamyba trumpos apyvartos plantaciniuose želdiniuose Europos ir 
Šiaurės Amerikoje daugiausia remiasi tuopų rūšių hibridų klonais. Hibridinės tuopos yra naujos ir perspektyvios medžių 
rūšys tiek ūkiniu, tiek ekologiniu požiūriu, ypač klimato šiltėjimo sąlygomis Lietuvoje intensyvios sutrumpintos 
apyvartos plantacinės miškininkystės plėtrai. Klimato kaitos modeliavimai rodo, kad Lietuvoje dėl didėjančios 
temperatūros, CO2 koncentracijos ir gausėjančių kritulių daugelio lapuočių medžių rūšių augimo sąlygos turėtų gerėti. 
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Kaip ir buvo prognozuojama (Kattenberg et al., 1995), be šių globalių pokyčių, klimato kaita taip pat sukelia daug 
nepalankių reiškinių, kurie gali turėti įtakos hibridinių tuopų dauginimui. Jau yra ištirta, kad skirtingi hibridai turi 
specifines ekologines preferencijas ir kad jų adaptacijas Lietuvoje yra gana problematiška (Gudynaitė-Franckevičienė, 
2017). Norint nustatyti galimų stresorių poveikį hibridinių tuopų klonų ir veislių dauginimui, Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centro Miškų instituto fitotrone buvo vegetatyviškai padauginti ir skirtingose sąlygose daiginti bei auginti 
eksperimentiniai tuopų hibridų klonai ir veislės. Problema – hibridinių  tuopų ir aplinkos sąveika gali turėti įtakos 
hibridinių tuopų dauginimui. Darbe siekiama išsiaiškinti kaip skirtingos daiginimo ir auginimo sąlygos lemia tuopų 
prigijimą ir augimą ir kokias sąlygas reiktų sumodeliuoti siekiant geriausio rezultato.  

 
Tikslas – ištirti hibridinių tuopų prigijimą ir aukščio priklausomai nuo aplinkos sąlygų dauginimo ir auginimo metu. 

 
Uždaviniai: 
 

1. Nustatyti, kokiomis sąlygomis dauginti hibridines tuopas, kad prigytų didžiausias medelių skaičius. 
2. Nustatyti aukščio priklausomybę nuo hibridų daiginimo ir auginimo metu buvusių augimo sąlygų. 
3. Nustatyti gyvybingiausią ir aukščiausią hibridą tinkamą auginti lauko sąlygomis. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
Tyrimo objektas – tuopų (selekcijos Aigeros ir Tacamahaca) hibridai. Naudotas vieno vidurūšinio tuopų hibrido 

(P. trichocarpa), keturių tarprūšinių tuopų hibridų (P. deltoides × P. nigra,  P. deltoides × P. trichocarpa, P. 
maximoviczii × P. trichocarpa, P. balsamifera × P. trichocarpa) skirtingi klonai. Tyrimas buvo atliktas LAMMC 
Miškų instituto fitotrone.  
 
Tyrimo metodika 

 
Klonai padauginti sumedėjusiomis gyvašakėmis, 2018 m. balandžio 17 d. pasodinti į 3 litrų vazonėlius, 

pripildytus durpių substrato. Iš viso tirta 1639 hibridinių tuopų medelių. Po pasodinimo hibridinių tuopų klonai buvo 
perkelti į skirtingas daiginimo sąlygas. Dalis medelių buvo daiginami šiltnamyje, dalis - šiltnamyje, kuriame vazonai 
buvo šildomi (substratas), dalis – lauke. Vegetacijos sezono viduryje daliai medelių augimo sąlygos buvo pakeistos: 
pusė lauke daigintų klonų pernešta į šiltnamį, pusė šiltnamyje daigintų klonų pernešta į lauką, pusė šiltnamyje, kuriame 
vazonai buvo šildomi, daigintų klonų pernešta toliau augti į lauką, pusė – į šiltnamį, kuriame vazonai nebuvo šildomi. 
Medelių aukštis buvo matuojamas rudenį. Medelių išlikimas vertintas vegetacijos sezono viduryje ir pabaigoje. 
Duomenų analizei buvo naudojama Excel 2016 programa. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Geriausiu daigumu, neatsižvelgiant į aplinkos sąlygas pasižymėjo P. maximoviczii × P. trichocarpa hibridas (1 

pav.). Visose aplinkos sąlygose hibrido daigumas gerokai viršino 50  %. Prasčiausiai dygo – P. deltoides × P. nigra 
hibridas.  

Geriausiai sudygo gyvašakės, kurios buvo daigintos šiltnamyje – sudygo 70 % visų gyvašakių (2 pav.). Visi 
hibridai, išskyrus P. balsamifera × P. trichocarpa  geriausiu daigumu pasižymėjo daiginat šiltnamyje. Itin aukštu 
daigumu šiomis sąlygomis pasižymėjo P. deltoides × P. trichocarpa hibridas – sudygo 90 % visų gyvašakių. 
Žemiausias daigumas gautas gyvašakes daiginat lauke. Tyrimo pradžioje buvo tikėtasi, jog geriausiai sudygs tos 
gyvašakės, kurių šaknys buvo šildomos ir dirvožemio temperatūra buvo aukštesnė nei kitur. Rezultatai parodė, jog 
tuopų daiginimui svarbu ne tik tinkama oro temperatūra ar drėgmės režimas, bet ir optimali dirvožemio temperatūra.  
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1 pav. Sudygusių gyvašakių skaičius 

 

 
 

2 pav. Sudygusių gyvašakių skaičius skirtingose daiginimo sąlygose 
 
Vienintelis hibridas, kurio daigumas buvo didžiausias ne šiltnamyje yra P. balsamifera × P. trichocarpa (3 

pav.). Šio hibrido gerą daigumą lauke būtų galima aiškinti šiaurine P. balsamifera kilme, tačiau įdomu, jog gyvašakės, 
kurios buvo šildomos dygo labai panašiai. P. trichocarpa pasižymi plačiu natūraliu arealu (nuo Aliaskos iki 
Kalifornijos), tad gali būti, jog hibridas reaguoja į aplinkos sąlygas, kurios artimos natūralioms motinmendžių augimo 
sąlygoms. Šildomų vazonų dirvožemio temperatūra galėjo atitikti pietinės kilmės P. trichocarpa augimo optimumą. 
Blogiausias daigumas lauke nustatytas P. deltoides × P. nigra hibridui – sudygo vos 25 % gyvašakių. Abu šio hibrido 
motinmedžiai kilę iš pietinių arealų, tad vėsus pavasaris galėjo sutrikdyti jų dygimą.  

 

 
 

3 pav. Sudygusių P. balsamifera × P. trichocarpa gyvašakių skaičius skirtingose daiginimo sąlygose 
 

Didžiausias daigumas gyvašakėms, kurių šaknys buvo šildomos, buvo gautas P. maximoviczii × P. trichocarpa 
hibridui -  sudygo 74 %. Gerą daigumą greičiausiai lėmė ne konkrečios daiginimo sąlygos, o šio hibrido gyvybingumas.  

Visi hibridai, kurie sudygo, išgyveno visą vegetacijos sezoną, tad rudenį buvo gauti tokie pat rezultatai.  
Neatsižvelgiant į auginimo sąlygas, o vertinant vidutinį aukštį tik pagal tai, kur medelis buvo daigintas, didesniu 

vidutiniu aukščiu pasižymi tie hibridai, kurie buvo daiginti šildant šaknis (išskyrus P. balsamifera × P. trichocarpa) (4 
pav.). Mažiausi vidutinio aukščio skirtumai gauti matuojant P. maximoviczii × P. trichocarpa aukštį. Didelės įtakos šio 
hibrido aukščiui daiginimo sąlygos neturi.  
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4 pav. Vidutinis hibridų aukštis atsižvelgiant į daiginimo sąlygas 
 
Didžiausiu vidutiniu aukščiu pasižymėjo hibridai, kurie buvo daiginti ir visą vegetacijos sezoną auginti 

šiltnamyje (5 pav.). Didžiausias vidutinis aukštis (176 cm) išmatuotas P. deltoides × P. nigra  ir P. deltoides  × P. 
trichocarpa hibridams. Žemiausias vidutinis aukštis gautas matuojant  P. maximoviczii × P. trichocarpa  hibridą. 
Apskritai, vidutinio aukščio skirtumai tarp visų klonų daigintų ir augintų šiltnamyje nėra dideli. 

Didelę įtaką medžio augimui daro ne tik tai kokiose sąlygose jis sudaigintas, bet ir kur augintas. 6 pav. pateikta 
taip pat šiltnamyje daigintų tačiau vegetacijos sezono viduryje perkeltų į lauką hibridų vidutiniai aukščiai -  matomi 
akivaizdūs aukščio skirtumai.  Visi lauke augę medžiai gerokai žemesni nei augę šiltnamyje. Medelius pernešus į lauką 
geriausiai augo P. balsamifera × P. trichocarpa hibridas. Vidutinis jo aukštis nedaug skyrėsi nuo visą vegetacijos 
periodą augusių šiltnamyje. Antras geriausiai pasirodęs hibridas - P. maximoviczii × P. trichocarpa, nors šiltnamyje jis 
augo blogiausiai. Mažiausias vidutinis aukštis augant lauke buvo P. deltoides × P. nigra hibrido, nors augdamas 
šiltnamyje jo vidutinis aukštis buvo vienas iš didžiausių. Akivaizdu, kad P. deltoides × P. nigra hibridui reikalinga 
aukštesnė oro temperatūra. 

 
 
5 pav. Šiltnamyje daigintų ir augintų hibridų vidutinis hibridų aukštis 
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6 pav. Šiltnamyje daigintų ir lauke augintų hibridų vidutinis hibridų aukštis 
 
Žemiausi vidutiniai aukščiai gauti medelius daiginant ir auginant tik lauke. Dalies hibridų aukštis sumažėjo net 3 

kartus (7 pav.) lyginant su šiltnamyje daigintais ir augintais. Didžiausius vidutinio aukščio nuostolius patyrė P. deltoides 
× P. nigra  i r P. deltoides  × P. trichocarpa, P. trichocarpa hibridai. Visi hibridai, išskyrus  P . maximoviczii × P. 
trichocarpa, lauke geriau augo tuomet, kai buvo daiginti šildant šaknis, o ne lauke.  P. balsamifera  ×  P. trichocarpa 
geriausius aukščio rodiklius augant lauke pasiekė tuomet, kai ir buvo daigintas lauke.  

 

 
 

7 pav. Lauke daigintų ir augintų hibridų vidutinis hibridų aukštis 
 
 
Išvados 

 
1. Geriausiai sudygo tos gyvašakės, kurios buvo daiginamos šiltnamyje, prasčiausiai – lauke.  
2. Didžiausias vidutinis aukštis išmatuotas medeliams, kurie buvo daiginti ir auginti šiltnamyje.  
3. Didžiausias gyvybingumas gautas vertinat P. maximoviczii × P. trichocarpa daigumą, o didžiausias vidutinis 

aukštis, vertinant visose daiginimo ir auginimo sąlygose, išmatuotas P. balsamifera × P. trichocarpa. 
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Monika SINIAUSKAITĖ 
 
Summary 
 

The paper analyses the hypothesis that the interaction between hybrid poplar and the environment can affect the 
reproduction of hybrid poplar. The research was carried out in phytotron of LAMMC Forest institute. The 
reaserch object is hybrids of poplar (Aigeros and Tacamahaca selections), their breeds and experimental clones. 
Clones of one infraspecific poplar hybrid (P. trichocarpa), different four interspecific poplar hybrids (P. 
deltoides × P. nigra,  P. deltoides × P. trichocarpa, P. maximoviczii × P. trichocarpa, P. balsamifera × P. 
trichocarpa) were used. The aim of the work: to determine under which conditions multiplication of hybrids 
reproduce the highest number of trees, to determine the height dependence on the growth of hybrids and growth 
conditions during the growth. The results indicated that the cuttings, which were sprouted in greenhouse, 
germinated the best, meanwhile, the worst germination was noted in sprouting outside. Trees that were 
germinated and grown in greenhouse had the highest average height Growing conditions rather than germination 
or the hybrid itself have a greater impact on the height of the tree. 

 
Keywords: poplar hybrids, germination conditions, growing conditions. 

 
Duomenys apie autorių 

 
Monika Siniauskaitė VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentė  
Studijų programa – Miškininkystė  
El. paštas: siniauskaite.monika@gmail.com 

  
Baigiamojo darbo vadovas: LAMMC Miškų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja dr.Valda Gudynaitė-Franckevičienė 
Recenzentas: VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto doc. dr. Lina Straigytė 
 

 

 

 

 

 

 

Miško auginimo sekcija  
 

SKIRTINGU METŲ LAIKU KIRSTŲ JUODALKSNYNŲ SAVAIMINIS ATSIKŪRIMAS 
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KURŠĖNŲ REGIONINIAME PADALINYJE 
 
Vigilijus URBONAS  
 
Santrauka 
 

Tyrimai buvo atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio miškuose. Tiriamieji objektai-
plyno kirtimo biržės kirstos skirtingu metų laiku. Šiose biržėse  prieš kirtimą vyraujanti medžių rūšis buvo 
juodalksnis. Po kirtimo šios biržės buvo paliktos savaiminiam atsikūrimui. Objektai buvo pasirinkti VĮ. 
Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių, Šiaulių ir Rėkyvos girininkijose. Buvo 
pasirinkta 20 kirtaviečių kurios buvo kirstos 2007-2016 m.  10 iš pasirinktų kirtaviečių buvo kirstos lapkričio-
kovo mėn. ir 10 buvo kirstos balandžio-spalio mėn. Remiantis gautais tyrimo rezultatais nustatyta, kad  savaime 
atželiančių juodalksnių kiekis turi aiškiai pastebimą priklausomybę nuo kirtimo laiko. Taip pat buvo nustatyta 
kad  juodalksnio sėklinės kilmės savaiminukų kiekis ir užsisėjimo tolygumas  priklauso nuo juodalksnio sėklinių 
medžių kiekio ir jų išsidėstymo savaiminiam atžėlimui paliktose biržėse. Gauti tyrimo rezultatai parodo, kad 
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brandžius juodalksnynus plynai geriausia kirsti lapkričio – kovo mėnesiais. Sėklinius juodalksnio medžius reikia 
išdėstyti centrinėje iškirstos biržės dalyje. Rekomenduojama palikti maksimalų leistiną juodalksnio sėklinių 
medžių kiekį. 
 
Raktiniai žodžiai: juodalksnis, savaiminis atsikūrimas, savaiminukai.  

 
Įvadas 

 
Juodalksnis yra plačiai paplitęs Europoje, Kaukaze, Azijoje, Šiaurės Afrikoje. Juodalksniai užauga iki 30 m. 

aukščio ir 0,7 m. skersmens. Šių medžių lajos forma būna kiaušiniška ir rutuliška. Žievė juodo atspalvio žvynuota 
suskeldėjusi. Juodalksnynų ūkinė ir bioekologinė reikšmė ypatinga, nes augdami potvynių vandens užliejamuose, 
klampiuose pelkėjančiuose ir pelkiniuose dirvožemiuose, kuriuose kitų rūšių medynai auga blogai arba visai neauga, jie 
teikia vertingą sortimentinę medieną. Juodalksnis gerai auga ir sausesnėse augavietėse. Juodalksnis gali augti ne tik 
savo augavietėse (Ub, Uc, Ud, Uf, Pc, Pd), bet ir nederlinguose smėlio dirvožemiuose, net ten, kur gruntinis vanduo 
giliai (Kapustinskaitė, 1983). Tai patvirtina ir kitų autorių tyrimai (Butėnas J., 1968, Juodvalkis A., 2004). Ch. 
Eizenreicho (Эйзенрейх X., 1959) nuomone, juodalksnis yra vienas iš vertingiausių medžių laikiniems medynams 
sudaryti beveik visuose dirvožemiuose. Jo prieglobstyje kiti medžiai, ypač jauname amžiuje auga geriau, lengviau 
perneša sausras, suformuoja didesnius pumpurus. Juodalksnis palyginti gerai prisitaiko prie bet kokių (išskyrus 
kraštutines) augavietės sąlygų (Navasaitis M., 2004). Jį rečiau kaip bet kuriuos kitus medžius apkandžioja gyvuliai ir 
žvėrys, jie atsparesni ligoms. Juodalksnynuose greitai išnyksta suvelėnėjimas, dirvožemis praturtinamas azotu, susidaro 
puri negyvoji dirvožemio paklotė. Tuo būdu laikini medynai pagerina nederlingą dirvožemį kitiems medžiams augti. 
Pastaruoju metu Lietuvoje juodalksnynų plotas didėja. Vadovaujantis Raudoniaus S. (Raudonius S.) sudaryta metodika 
buvo vykdomi šio tyrimo planavimas ir eiga.  

 
Darbo tikslas – ištirti skirtingu metų laiku kirstų juodalksnynų savaiminį atsikūrimą; 

 
Uždaviniai: 
 

1. Nustatyti juodalksnių savaiminio atsikūrimo efektyvumą plyno kirtimo biržėse. 
2. Nustatyti juodalksnio sėklinių medžių kiekio įtaką sėkliniam juodalksnio atsikūrimui.  

 
Objektas – savaiminiam atsikūrimui paliktos plyno kirtimo biržės.  
 
Metodika 
 

Tyrimai buvo atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdija Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių, Šiaulių ir Rėkyvos 
girininkijose, savaiminiam žėlimui paliktose plyno kirtimo biržėse kuriose prieš kirtimą vyravo juodalksniai. 
Tyrimui duomenys buvo surinkti iš 20 objektų iš kurių 10 buvo iškirsta lapkričio-kovo mėnesiais ir 10 iškirsta 
balandžio-spalio mėnesiais, jų bendras plotas 28.1 ha. 
Išanalizavus miško atkūrimo projektus visiems 20 objektų buvo nustatytas: kirtimo laikas, kirtimo metai, augavietė, 
prieš kirtimą augusio medyno rūšinė sudėtis, jo amžius. 
Tyrimo metu visuose 20 tyrimo objektų buvo renkami ir analizuojami šie duomenys: 

1. Juodalksnio savaiminukų skaičius vnt./ha; 
2. Juodalksnio kelmų su atžalomis skaičius vnt./ha; 
3. Juodalksnio sėklinių medžių skaičius vnt./ha; 

Tyrimo duomenims apdoroti buvo taikomi matematinės statistikos metodai, panaudojant „Microsoft Excel“ bei 
„Statistica“ programas. 
 
Rezultatai 
 
Vienas iš pagrindinių savaime atsikūrusio juodalksnio medyno parametrų yra vidutinis  juodalksnio savaiminukų 
skaičius. Gauti tyrimo rezultatai pateikiami 1 ir 2 paveiksluose.  
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1 pav. Vidutinis juodalksnio savaiminukų kiekis skirtingose augavietėse, biržėse kirstose lapkričio-kovo mėn. 
 

Iš turimų tyrimo duomenų matome, kad kai juodalksnio medynai plynai iškirsti lapkričio-kovo mėn. didžiausias 
vidutinis juodalksnio savaiminukų skaičius buvo rastas Pd augavietėse 6340 vnt./ha. Mažiausias vidutinis juodalksnio 
savaiminukų skaičius buvo rastas Ud augavietėse 5860. Vidutiniškai buvo rasta 6080 vnt./ha. 
 

 
 
2 pav. Vidutinis juodalksnio savaiminukų skaičius skirtingose augavietėse, biržėse kirstose balandžio-spalio mėn. 
 

Iš turimų tyrimo duomenų matome, kad kai juodalksnio medynai plynai iškirsti balandžio-spalio mėn. 
didžiausias vidutinis juodalksnio savaiminukų skaičius buvo rastas Ud augavietėse – 5300 vnt./ha. Kitose augavietėse  
savaiminio juodalksnio vidutiniškai buvo rasta nuo 3150 iki 3850 v nt./ha. Apibendrinus duomenis matome kad 
juodalksnio medynus plynai iškirtus lapkričio-kovo mėnesiais vidutinis savaime atsikūrusių juodalksnio medelių 
skaičius yra 3980 vnt./ha. 
 

Savaiminiam juodalksnynų atsikūrimui sėkliniu būdu didelę įtaką turi kirtimo laikas metuose, juodalksnio 
sėklinių medžių skaičius ir jų išsidėstymas iškirstame plote. Gauti tyrimo rezultatai pateikiami 3 ir 4 paveiksluose. 
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3 pav. Juodalksnio sėklinių medžių kiekio įtaka savaiminiam atsikūrimui biržėse kirstose lapkričio-kovo mėnesiais  
 

Iš gautų rezultatų matome, kad plynai iškirtus juodalksnio medynus lapkričio-kovo mėnesiais daugiausia 
sėklinės kilmės savaiminukų ( 4900 vnt./ha) buvo rasta tyrimo objekte Nr. 5, kuriame buvo palikta 15 v nt./ha. 
juodalksnio sėklinių medžių. Kituose tirtuose plotuose pastebima sėklinių medžių kieko įtaka savaiminių sėklinės 
kilmės juodalksnio medelių kiekiui. Vidutinis sėklinės kilmės juodalksnio kiekis yra 3550 vnt./ha. 
 

 
 
4 pav. Juodalksnio sėklinių medžių kiekio įtaka savaiminiam atsikūrimui, biržėse kirstose balandžio-spalio  mėnesiais 
 

Remiantis duomenimis matomais 4 pav. galime daryti išvadas, kad iškirtus plynai juodalksnio medynus 
balandžio-spalio mėnesiais sėklinės kilmės juodalksnio savaiminukų  didžiausias kiekis nustatytas septintame tyrimo 
objekte- 4200 vnt./ha. Šiame objekte buvo palikta 15 vnt./ha. sėklinių juodalksnio medžių. Mažiausias kiekis sėklinės 
kilmės juodalksnio savaiminukų  buvo nustatytas tyrimo objekte nr.19, jame nebuvo palikta juodalksnio sėklinių 
medžių. Vidutinis sėklinės kilmės juodalksnio savaiminukų skaičius yra 2300 vnt./ha. 
 
 
 
 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad plyno kirtimo laikas juodalksnynuose turi įtakos savaiminiam juodalksnynų atsikūrimui. 
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2. Nustatyta, kad savaiminės kilmės juodalksnio medelių vidutinis skaičius hektare yra didesnis, kai plynas 
kirtimas vykdytas lapkričio- kovo mėnesiais (6080 vnt./ha ). Kai kirtimas vykdytas balandžio-spalio 
mėnesiais rastas vidutinis juodalksnio sėklinės kilmės medelių skaičius buvo 3980 vnt./ha.  

3. Galima teigti, kad paliktas didesnis kiekis juodalksnio sėklinių medžių pagerina savaiminį atžėlimą. 
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SELF-REGENERATION OF BLACK ALDER CUTTINGS AT DIFFERENT TIME OF 
YEAR IN STATE ENTERPRISE STATE FOREST ENTERPRISE KURŠĖNAI REGIONAL 
DIVISION 
 
Vigilijus URBONAS 
 
Summary 
 

Investigations were carried out by SE. State Forest Enterprise in the forests of the Kuršėnai regional division. 
Exploratory objects-clear-cut logs cross at different times of the year, when pre-felling trees were black alder and 
felled for self-regeneration. Objects were selected by SE. State Forest Enterprise in the districts of Meškuičiai, 
Šiauliai and Rėkyva of the Kuršėnai regional unit. 20 cutting sites were selected which were crossed in 2007-
2016. In these felling areas, the black alder was the predominant tree species before felling. 10 of the selected 
logging sites were crossed in November-March. and 10 were crossed in April-October. Based on the results of 
the study, it was found that the amount of self-priming algae has a clearly noticeable dependence on the time of 
felling in a year. It was also found that the number of black alder seedlings and the degree of smoothness of the 
black alder depends on the number of black alder seedlings and their distribution in the abandoned stockings. 
The results of the study show that the best black alder cloves are best cut in November - March. The seedling 
alder trees should be located throughout the area, in the middle of the exchange. It is recommended to keep the 
maximum amount of alder seed trees allowed. 

 
Keywords:black alder, self-recovery, spontaneous.   
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Miško auginimo sekcija  
 
PAPRASTOSIOS PUŠIES ŽELDINIŲ BŪKLĖS PALYGINAMOJI ANALIZĖ DAINAVOS 
IR RUDNIOS GIRININKIJOSE 
 
Romas UTOVKA 
 

Santrauka 
Darbe atlikta paprastosios pušies želdinių augimo ir produktyvumo analizė, įvairiose augavietėse priklausomai 
nuo atkūrimo būdų Dainavos ir  Rudnios girininkijose 2011-2016 m. laikotarpyje. 
Nustatyta, kad geriausiai – 86 % prigijo želdiniai, kurie buvo įveisti Nbl augavietėje 1+0 tipo sodmenimis. 
Geriausias želdinių išsilaikymas – 75 % nustatytas naudojant 1+0 tipo sodmenis. 7  metų amžiuje didžiausiu 
vidutiniu želdinių aukščiu (181 cm) ir vidutiniu skersmeniu (12cm) išsiskyrė  mišrūs pušies želdiniai, Nbl 
augavietėje.  

 
Raktažodžiai: želdiniai, augavietė, paprastoji pušis, išsilaikymas. 

 
Įvadas 

 
Miško želdinimas - miško atkūrimas arba įveisimas sėjant miško medžių ir krūmų sėklas arba sodinant iš jų 

išaugintus sodmenis. Kaip mokslo sritis, miško želdinimas, tiria ir rengia miško atkūrimo ir įveisimo teorinius 
pagrindus, tyrimo metodus bei technologiją (Danusevičius ir kt., 1991).  

Miško atkūrimas iš esmės skiriasi priklausomai nuo žemės derlingumo. Nederlinguose smėlio ir priesmėlio 
dirvožemiuose pasirinkimo nedaug. Iš medžių čia auga tik pušis ir beržas. Brandos amžiaus sulaukia dažniausiai gryni 
pušynai, nes beržas subręsta 40-čia metų anksčiau ir būna iškertamas arba sunyksta savaime. Čia nebūna perspektyvaus 
pomiškio, nes pušys ir beržai yra šviesamėgiai medžiai ir po laja neauga. Žolinė danga - mėlynių ir bruknių uogienojai, 
viksvinės žolės, samanos, kur drėgniau - paparčiai, nederlingiausiose ir sausiausiose vietose - kerpės. Tokiomis 
sąlygomis paprastai miškas atkuriamas klasikiniu būdu. Antraisiais po kirtimo metais pušelės sodinamos į vagomis 
paruoštą dirvą, į vagos dugną (Danusevičius J. 1977). 

Lietuvos miškuose paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) yra plačiausiai paplitusi pagrindinė medžių rūšis. 
Pušynai sudaro 34,6% bendro visų rūšių medynų ploto (2017 m. statistika). 
 
Tyrimų tikslas: 

 
Ištirti paprastosios pušies želdinių prigijimą, išsilaikymą ir produktyvumą įvairiais būdais atkurtuose želdiniuose 

Dainavos ir Rudnios girininkijose, Nal ir Nbl augavietėse. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Nustatyti pušies želdinių prigijimą ir išsilaikymą grynuose ir mišriuose želdiniuose 
2. Nustatyti medelių biometrinius parametrus pušies želdiniuose 7 metų amžiuje priklausomai nuo augavietės  

 
 
Tyrimų metodai ir sąlygos: 

 
Tyrimui atlikti buvo atrinkti 24 atkurti (2011-2016 m.) paprastosios pušies želdinių sklypai Dainavos ir Rudnios 

girininkijose (1 pav.); 
Sklypų atrinkimo kriterijai: 

- augavietė; 
- rūšinė sudėtis; 
- tankumas. 

Visuose sklypuose pušies želdiniai buvo įveisti 1+0 sodmenimis. Matavimai atlikti 2018 metų rudenį.   
Tyrimai buvo atliekami naudojantis atrankiniais metodais. Matavimų metu kiekviename sklype buvo išskirtos 

laikinos stačiakampės apskaitos aikštelės (po 100 m²).  
Apskaitos aikštelių skaičius kiekviename tyrimo objekte buvo nustatomas pagal formulę: 

SkN ≥  (1) 
 Čia: N - apskaitos aikštelių skaičius tiriamame objekte, 
 k - pastovus koeficientas, mūsų tyrimuose buvo naudojamas koeficientas 5, 
 S - tiriamo objekto plotas. 
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2 pav. Kvartalai, kuriuose atlikti matavimai grynuose ir mišriuose pušies želdiniuose 
  

 
Prieš išdėstant apskaitos aikšteles, buvo atliekamas vizualinis tiriamo ploto įvertinimas, atkreipiant didžiausią 

dėmesį į sklypo formą ir medelių išsidėstymo homogeniškumą. Įvertinimo patikimumui padidinti buvo taikytas 
maršrutinis - apžvalginis metodas. 

Pirma aikštelė plote buvo išskiriama naudojant atsitiktinumo principą, ne arčiau kaip 15 m nuo tiriamo ploto 
ribos. Visos kitos aikštelės buvo išdėstomos naudojant sisteminę atranką - tolygiai vienodais atstumais, kad generalinės 
aibės kiekvienas narys turėtų vienodą tikimybę patekti į apskaitą. 

Lauko darbų metu laikinose apskaitos aikštelėse nustatytas medelių skaičius, aukštis, skersmuo 1,3 m aukštyje.  
Kiekviename variante, vidutinio želdinių skersmens nustatymui matuoti ne mažiau kaip 30 medelių. Skersmuo 

matuotas 1,3 m aukštyje, žerglėmis. Vidutinis želdinių aukštis nustatytas matuojant 5 modelinių medžių aukščius 
kiekviename želdinių storumo laipsnyje.  

Statistinių rodiklių skaičiavimai apdoroti įprastiniais matematinės statistikos metodais (EXCEL programa). 
Nustatytas vidurkis ir jo paklaida. Įvertintas skirtumo esmingumas lyginant su kitų variantų želdinių atitinkamais 
duomenimis (t testas). Atliktų tyrimų rezultatai pateikiami lentelių ir grafikų pavidalu. 

Microsoft Excel programa buvo naudojama grafiniam duomenų atvaizdavimui. 
 
Tyrimų rezultatai ir analizė 
 

Tyrimai parodė, kad pušies želdinių prigijimas, Dainavos ir Rudnios girininkijose, yra gana aukštas ir 
vidutiniškai viršija 85%. Šis rodiklis yra pakankamas, kad miško želdiniai suformuotų produktyvius medynus be 
papildomų medelių atsodinimo priemonių. Didžiausias prigijimas nustatytas mišriuose pušies su beržu želdiniuose Nbl 
augavietėje (89%). Nal tipo augavietėje prigijimas buvo 6%, mažesnis nei Nbl (2 pav.). Prigijimo nepriklausomybė nuo 
augavietės nėra esminė, matomai tai galėjo lemti gera darbų ir/ar sodmenų kokybė.  
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3 pav. Pušies želdinių prigijimo priklausomybė nuo augavietės tipo mišriuose želdiniuose 
  

Vertinant pušies želdinių išsilaikymą 7 metais po pasodinimo, geriausi rezultatai nustatyti mišriuose pušies 
želdiniuose, Nbl augavietėje (86%) (3 pav.).  

 

 
 
4 pav. Pušies želdinių išsilaikymo priklausomybė nuo augavietės tipo 7 metais po pasodinimo mišriuose želdiniuose 
  

Nežiūrint pakankamai aukšto prigijimo pirmais metais, Nal augavietėje pušies želdinių išsilaikymas buvo žymiai 
mažesnis nei Nbl augavietėje, ir siekė 62 %. Tam didžiausią įtaką turėjo lėtesnis medelių šaknų sistemų augimas 
neturtingose augavietėse, o tai įtakojo medelių išsilaikymą vėlesniais sausringais vegetacijos periodais. 

Tyrimo metu nustatyta, kad augavietės sąlygos įtakoja kasmetinį pušies želdinių prieaugį bei aukštį. 7 metų 
amžiaus mišrių želdinių didžiausias vidutinis aukštis nustatytas Nbl tipo augavietėje, ir siekė 181 cm. To paties amžiaus 
pušies želdinių aukštis  Nal tipo augavietėje 12% mažesnis, 4 pav. 
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5 pav. 7 metų pušies želdinių vidutiniai aukščiai priklausomai nuo augavietės 
 
Tiriant vidutinio pušies želdinių skersmens priklausomybę nuo augavietės tipo, mišriuose 7 metų amžiaus 

želdiniuose, didžiausias vidutinis skersmuo nustatytas Nbl tipo augavietėje (60 mm). Nal tipo augavietėje vidutinis 
skersmuo 25%, mažesnis nei Nbl augavietėje 5 pav. Mažiausias vidutinis skersmuo galėjo būti nustatytas dėl didelės 
kitų medžių konkurencijos.   

 
5 pav. Vidutinis  pušies želdinių skersmuo priklausomai nuo augavietės mišriuose 7 metų amžiaus želdiniuose  

 
Mažiausias vidutinis skersmuo galėjo būti nustatytas dėl didelės kitų medžių konkurencijos ir taip pat ne mažo 

kiekio pušies savaiminukų (savaiminukas – nesodintas, be priežiūros išaugęs augalas). 
Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad Dainavos ir  R udnios girininkijose didžiausias prigijimas, 

išsilaikymas ir prieaugis gaunamas  sodinant mišrius pušies su beržu želdinius Nbl augavietėje. 

Išvados 
 

1. Didžiausias prigijimas nustatytas tarp mišrių želdinių Nbl augavietėje (89%). 
2. Geriausias želdinių išsilaikymas (86%) nustatytas sodinant mišrius želdinius Nbl augavietėje.  
3. 7 metų amžiaus želdinių didžiausias vidutinis aukštis nustatytas Nbl tipo augavietėje, atkuriant mišką 

mišriais želdiniais (181 cm). 
 
Literatūra 
 

1. Danusevičius J. ir kt., 1991. Miško želdinimas. Vilnius, Mokslas, p. 228 – 235. 
2. Danusevičius J. 1977. Tinkamai mišrinkime pušis su beržais. Girios 4: 2-3. 
3. Čibiras L. Paprastoji pušis // Dentrologija. V., Mintis, 1973. p. 60-63. 
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4. Miško Želdintojo žinynas 
5. Miško atkūrimo ir veisimo nuostatai - http://www.marsemus.lt/lt/misku-atkurimo-nuostatai-189  

 
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PINE PLANTATION IN DAINAVA AND RUDNIA 
FOREST DISTRICTS 
 
Romas UTOVKA 
 
Summary 
 

The analysis of growth and productivity of pine plantations was made in various sites in Dainava and Rudnia 
forest districts during the period 2011 – 2016. It was found that the best survival was in pine plantation on Nbl 
site type (86%) which were planted with the seedlings type 1+0. The best preservation of plantations is 75% 
using 1 + 0 type seedlings.this type of seedlings shows the best survival at the pine plantations age of 7 years. At 
the age of 7 years mixed pine and birch plantations were distinguished by the highest average height of trees 
(181 cm) and average diameter (12cm) also on site type of Nbl. 
 
Keywords: plantations, survival, pine, site type 
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Miško auginimo sekcija  
 

ŽĖLINIŲ FORMAVIMASIS PUŠYNUOSE PO NEPLYNŲJŲ KIRTIMŲ SVILONIŲ IR 
UPNINKŲ GIRININKIJOSE 

 
Rimantas ŽAGUNIS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Svilonių ir Upninkų girininkijų 24 
pušynų sklypuose, kuriuose atlikti supaprastinti atvejiniai kirtimai. Atliekant apskaitą ir vertinimą vienodais 
atstumais sklypo įstrižainių kryptimis išdėstytos vienodo dydžio apskaitos aikštelės. Kiekvienoje tyrimo 
aikštelėje vertinti šie rodikliai: žėlinių rūšinė sudėtis ir skaičius, tikslinės medžių rūšies savaiminukų 
gyvybingumas, jų pažeidimai bei galimos pažeidimų priežastys, žolinės dangos agresyvumo laipsnis, trako rūšys 
ir kiekis. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad 71% tirtų sklypų tikslinių medžių rūšių žėlinių tankis yra 
pakankamas ir 29% nepakankamas. Pagrindinės nesėkmingo miško atkūrimo priežastys nepakankama žėlinių 
priežiūra ir apsauga. 

 
Raktiniai žodžiai: neplynieji kirtimai, pušynai, miško atkūrimas. 

 
Įvadas 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, sekdama Europos Sąjungoje vykdoma miškų ūkio politika ir 
tendencijomis, bei laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų nutarė didinti neplynųjų kirtimų apimtis, pirmenybę teikiant 
savaiminiam miško žėlimui, ir skatinti biologinės įvairovės išsaugojimą miškuose (Daubaras ir kt., 2018). Kertant 
brandžius medynus Lietuvoje dažniausiai taikomas pagrindinių plynųjų miško kirtimo būdas (apie 70%), vadinasi, 
nepakankamai išnaudojamos ekologiškai priimtinesnių, tačiau dažnai didesnes sąnaudas lemiančių pagrindinių 
neplynųjų miško kirtimų galimybės. Siekiant didinti miško ekosistemų ekologinį ir kraštovaizdžio stabilumą, tikslinga 
skatinti moksliškai pagrįstus, darnaus vystymosi principais paremtus pagrindinius neplynuosius miško kirtimus 
(Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, 2013). 

Lietuvoje vyraujantys medynai yra pušynai jie sudaro 34,6% medynų ploto (Lietuvos miškų ūkio statistika 2017, 
2018), todėl kirtimų pušynuose problemos yra ypač aktualios. Iš neplynų kirtimų Lietuvos pušynuose dažniausiai 
vykdomi supaprastinti dviejų atvejų atvejiniai kirtimai, skirti pušynų atsikūrimui. Šių supaprastintų atvejinių kirtimų 
pagrindinis tikslas – pasiekti savaiminį pušies žėlinių žėlimą kirtimų metu (Juodvalkis ir kt., 2011).   

Didžiausią įtaką žėlinių atsiradimui turi dirvos paruošimas. Nustatyta, kad žėlinių tankis įdirbtoje dirvoje 2,6-6,8 
karto didesnis negu neruoštoje dirvoje (Bačkaitis, 2005). Tyrimai parodė, kad bet kuris dirvos paruošimo būdas 
sumažina konkuruojančių augalų kiekį ir konkurencingumą, lyginant su neparuošta dirva (Sasnauskienė, 2013). Taikant 
šiuos kirtimus būtina atsižvelgti į pušų derėjimą ir juos (ypatingai paramos žėlimui priemones) tikslinga atlikti tik 
didelio sėklų derliaus metais (Juodvalkis ir kt., 2009). Net ir taikant žėlimą skatinančias priemones pušynus atkurti 
savaiminiu žėlimu sėkmingai pasiseka tik apie 70% želviečių ir tik tuo atveju, jei laiku ir pakankamai atliekama žėlinių 
priežiūra, be to būtina taikyti apsaugos priemones nuo ligų, vabzdžių ir žvėrių (ypač elninių) pakenkimų (Riepšas, 
2011).  
 
Darbo tikslas – įvertinti miško atsikūrimo ypatumus pušynuose po atvejinių kirtimų. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti žėlinių gyvybingumą ir perspektyvumą; 
2. Nustatyti veiksnius turinčius įtakos savaiminiam miško žėlimui; 
3. Įvertinti žolinės dangos agresyvumą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimai atlikti Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Svilonių ir Upninkų 
girininkijų administruojamų teritorijų valstybinių miškų sklypuose, kuriuose 2006 – 2017 m. vykdyti supaprastinti 
atvejiniai kirtimai pušynuose.  

 
Tyrimų metodika 
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Atliekant žėlinių apskaitą ir vertinimą buvo išdėstytos tyrimų aikštelės, vienodo dydžio ir vienodais atstumais 
sklypo įstrižainių kryptimis. Atsižvelgiant į žėlinių tankį stačiakampio formos tyrimų aikštelių plotas buvo 10m2 Žėlinių 
kokybė, pagal miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus, priklausomai nuo tikslinių medžių rūšių žėlinių tankio, buvo 
vertinama: gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Dauguma tirtų kirtaviečių buvo nederlingose normalaus drėgnumo 
(Nb) augavietėse, IVa grupės miškuose, taigi pagrindinė tikslinė medžių rūšis savaiminiam miško atkūrimui yra pušis. 
Jei pušies žėlinių tankis ≥4000 vnt/ha kirtavietė vertintina kaip gerai atsikūrusi, ≥2500vnt/ha – patenkinamai, o jei 
mažiau nei 2500 vnt/ha – nepatenkinamai (Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, 2008). Kiekvienoje tyrimo 
aikštelėje vertinti šie rodikliai: žėlinių rūšinė sudėtis ir skaičius, tikslinės medžių rūšies savaiminukų vidutinis aukštis, 
gyvybingumas, jų pažeidimai bei galimos pažeidimų ir negyvybingumo priežastys, žolinės dangos agresyvumo laipsnis, 
trako rūšys ir kiekis. Vertinant žolinės dangos agresyvumo laipsnį panaudota Karazijos (Karazija ir kt., 1997) pasiūlyta 
6 agresyvumo balų skalė.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus žėlinių kokybės vertinimą nustatyta, kad miško atsikūrimas 7 tirtuose sklypuose arba 29% įvertintas 
gerai, 10 sklypų arba 42% patenkinamai, 7 sklypuose arba 29% nepatenkinamai. Apibendrinat žėlinių vertinimo 
duomenis galima teigti, kad 71% arba 17 atvejų miškas atsikūrė tikslinėmis medžių rūšimis ir 29% arba 7 neatsikūrė (1 
pav.). 

 

 
 

1 pav. Žėlinių kokybės vertinimas 
 

Įvertinus pomiškio kiekio priklausomybę nuo augavietės nustatyta, kad geriausiai pušis želia Lbl augavietėje, o 
prasčiausiai Ncl (2 pav). Nors pušies žėliniai gausiausiai želia Lbl augavietėje, tačiau beržo žėliniai šioje augavietėje 
želia du kartus gausiau. Kadangi beržas jauname amžiuje auga sparčiau už pušį ir greitai ima stelbti pušies žėlinius, 
todėl Lbl augavietėje būtina laiku atlikti žėlinių priežiūrą iškertant beržus ir kitą stelbiančią augaliją. Nors Nbl 
augavietėje pušies žėlinių tankis mažesnis lyginant su Lbl, tačiau šioje augavietėje beržo savaiminukų skaičius ženkliai 
(50%) mažesnis, todėl galima daryti prielaida, kad dėl mažesnės beržo žėlinių konkurencijos Nbl augavietėtė yra 
optimaliausia savaiminiam pušies žėlimui. 

Atliekant tyrimą buvo vertinti tikslinių medžių rūšių pažeidimai. Nustatyti dviejų tipų pažeidimai: žvėrių 
pažeidimai ir netikslinių medžių rūšių bei krūmų stelbimas (ligų ir vabzdžių padarytų pažeidimų nebuvo nustatyta). 
Vertinant pomiškio aukščio priklausomybę nuo pažeidimo pobūdžio nustatyta, kad pažeidimai ženkliai sumažina 
vidutinį pomiškio aukštį, ypač pušies žėlinių (apie 50%), o stelbimas turėjo didesnį neigiamą poveikį vidutiniam žėlinių 
aukščiui lyginant su žvėrių padaryta žala (3 pav.). Todėl galima teigti kad esantys pažeidimai mažina pomiškio 
gyvybingumą ir perspektyvumą. 
 

Geri; 7 

Patenkinami; 10 

Nepatenkinami; 7 

Žėlinių vertinimas 

Geri Patenkinami Nepatenkinami
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2 pav. Pomiškio kiekio priklausomybė nuo augavietės (vidurkis±vidurkio paklaida) 
 

 
 

3 pav. Pomiškio aukščio priklausomybė nuo pažeidimo pobūdžio (vidurkis±vidurkio paklaida) 
 

Tyrimo metu buvo vertintas žolinės dangos agresyvumo balas. Nustatyta, kad tiesioginė priklausomybė tarp 
žėlinių tankio mažėjimo ir žolinės dangos agresyvumo balo didėjimo yra tik tarp pušies žėlinių. 

 Pušis
 Beržas
 EglėLbl Nbl Ncl

Augavietė

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

vn
t/h

a

Pušis:   F(2,157) = 5.2927, p = 0.0060
Beržas: F(2,157) = 18.9727, p = 0.00000
Eglė:   F(2,157) = 1.1946, p = 0.3056
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 Pušis:   F(2,109) = 16.1584, p = 0.00000
 Beržas:   F(2,130) = 2.8822, p = 0.0596
 Eglė:   F(2,37) = 2.3603, p = 0.1085
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4 pav. Pomiškio kiekio priklausomybė nuo žolinės dangos agresyvumo balo (vidurkis ± vidurkio paklaida) 
 

Tokia priklausomybė sietina su tuo, kad pušis skirtingai nei eglė yra šviasamėgė rūšis, bet jauname amžiuje auga 
lėčiau nei beržas, todėl pušis yra labiausiai jautri žolinės dangos konkurencijai. Norint sumažinti žolinės dangos kiekį ir 
konkurencingumą būtina po I kitimų atvejo tinkamai atlikti dirvos paruošimą.  
 
Išvados 
 

1. Daugumoje (71%) tirtų kirtaviečių miškas atsikūrė tikslinėmis medžių rūšimis, o 29% kirtavietėse miškas 
neatsikūrė, tačiau kaip gerą miško atsikūrimą galima vertinti tik 29% tirtų kirtaviečių. 

2. Pagrindinės priežastys mažinančios pušies žėlinių gyvybingumą ir perspektyvumą beržų, kitų netikslinių 
medžių rūšių, krūmų stelbimas ir žvėrių pažeidimai (elninių žvėrių nuskabytos viršūnės). Šių pažeidimų buvo 
galima išvengti (arba sumažinti jų mastą) laiku atliekant žėlinių priežiūrą ir taikant apsaugos priemones nuo 
elninių žvėrių. 

3. Žolinės dangos agresyvumas taip pat turėjo reikšmingą nepalankų poveikį pušies žėlinių tankiui. Didėjant 
žolinės dangos agresyvumui nuo 2 iki 5 balų, atitinkamai mažėja pušies žėlinių tankis nuo 3500vnt/ha  iki 
1000vnt/ha.  
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FORMATION OF UNDERGROWTH IN PINE FORESTS AFTER NON-CLEAR 
CUTTINGS IN SVILONIAI AND UPNINKAI FOREST DISTRICTS 
 
Rimantas ŽAGUNIS 
 
Summary 

 
The study was carried out in Sviloniai and Upninkai districts of Dubrava Regional Division of State Forest 
Enterprise in 24 forest stands plots, where shelter wood cuttings in pine forests were carried out. The study plots 
were set up at equal distances in the direction of the diagonal of the forest stand. The following parameters were 
recorded at each plot: species composition and number of saplings, viability of the target species, their damage 
and possible causes of damage, the degree of aggressiveness of the herb cover, the species and quantity of the 
undergrowth species. Summarizing the results, it can be stated that 71% of the investigated stands were sufficient 
density and 29% - insufficient. The main reasons for unsuccessful reforestation were inadequate maintenance and 
protection of saplings. 
 
Keywords: non-clearcuttings, pine forests, reforestation. 
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Miško auginimo sekcija 
 

AUGAVIETĖS ĮTAKA ĄŽUOLO ŽELDINIŲ AUGIMUI JAUNAME AMŽIUJE 
 

Justinas ZENEVIČIUS 
 

Santrauka 
 

Tyrimai atlikti VĮ Lietuvos valstybinių miškų Radviliškio padalinio dalyje, buvusioje Kėdainių miškų urėdijos 
teritorijoje esančiuose 13, 14, 15 metų ąžuolo želdiniuose, augančiuose Lc, Ld, Lf, Nc, Nd, Nf augavietėse. 
Kokybiniams ir kiekybiniams požymiams nustatyti bei įvertinti augavietės tinkamumą ąžuolams augti, buvo 
įvertinama: kiekvieno medžio aukštis, medžių skersmuo, vizualiai nustatoma medžio stiebo bei lajos kokybė. Iš 
viso buvo įvertinta 1856 ąžuoliukai. 
Atlikti tyrimai parodė, kad didžiausią aukščio prieaugį ąžuoliukai pasiekė augdami Nf ir Nd augavietėse, aukščio 
prieaugiui didesnę įtaką turi hidrotopas. Didžiausią vidutinį metinį skersmens prieaugį ąžuoliukai pasiekia Nf ir 
Lf augavietėse. Skersmens prieaugiui didesnę įtaką turi augavietės derlingumas. Taisyklingiausias lajas 
ąžuoliukai formuoja augdami Nf ir Lf augavietėse, augavietės derlingumui mažėjant – lajų forma proporcingai 
mažėja. Geriausia stiebo kokybe pasižymi ąžuoliukai, augantys Nf augavietėje, bet reikšmingų statistinių 
skirtumų tarp Nf ir kitų augaviečių nebuvo nustatyta. 
 
Raktiniai žodžiai: paprastasis ąžuolas, augavietė, produktyvumo ir kokybiniai požymiai.   

 
Įvadas 

 
Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) – viena iš vertingiausių Lietuvoje augančių miško medžių rūšių. Jau nuo 

seno žinomos puikios ąžuolų medienos savybės, tačiau jie buvo ne tik puikios medienos išteklių šaltinis, mišrūs 
ąžuolynai buvo žvėrių buveinės, jų gilėmis buvo šeriami gyvuliai, o badmečiu jos buvo naudojamos kaip žmonių 
maistas (R. Prusaitis, 2004).  

Visgi ąžuolynų būklė Lietuvoje nėra gera. Šių medynų plotai menko jau nuo viduramžių. Šiuo metu ąžuolynų 
plotai Lietuvoje užima 46 700 h a arba  t ik 2,3 proc. mišku padengto ploto. M. Lukino (1968) duomenimis, XVI 
ąžuolynų plotas galėjo sudaryti net 15–20 proc.  

S. Karazija ir kt. (1997) kaip vieną iš pagrindinių ąžuolynų nykimo priežasčių nurodo tai, kad ąžuolynai jau nuo 
senų laikų augo derlinguose dirvožemiuose, todėl jų plotai buvo lydomi ir paverčiami dirbama žeme. Žinant tai, kad 
ąžuolynų augimui didelę įtaka turi dirvožemis, aštuntajame dešimtmetyje buvo sudaryta Lietuvos miškų tipologinė 
klasifikacija ir išskirti šie ąžuolynų tipai: šilagirio – atitinkantis Nc augavietę, mėlyngirio – Lc augavietė, sausgirio – Nd 
augavietė, žaliagirio – Ld augavietė, baltmiškio – Nf-Lf augaviečių grupės atitikmuo ir šlapgirio ąžuolynas – drėgnesnių 
Lf-Ld augaviečių. Taigi ąžuolynai gali augti visame girių sąlyginai derlingų ir derlingų mineralinių, ne per daug 
užmirkusių dirvožemių augaviečių diapazone.  

Remiantis S. Karazijos atliktais ąžuolynų tyrinėjimais galima teigti, kad iš anksčiau nurodytų augaviečių tipų, 
išsiskiria tik mėlyngirio – Lc augavietė, šioje augavietėje ąžuolynai pastebimai žemesnio našumo ir mažesnio 
fitocenotinio atsparumo. Kitų tipų ąžuolynų vidutinis našumas pagal augaviečių tipus skiriasi nedaug. Šie tyrimai buvo 
orientuojami į pusamžius ir pribręstančius medynus, o detalesnės informacijos apie ąžuolo želdinių augimą, augant 
skirtingomis augavietės sąlygomis yra ganėtinai mažai (S. Karazijas, 2012).     

Vadovaujantis Ąžuolynų atkūrimo programa, ąžuolynų plotai 2021 metais turi sudaryti ne mažiau kaip 2,4 proc. 
visų Lietuvos miškų ploto. Norint šį užsibrėžtą tikslą pasiekti ne tik kiekybiniu požiūriu, bet ir kokybiniu – reikia naujų 
ir detalių mokslinių tyrimų apie ąžuolo želdinių našumą bei kokybę, augant skirtingomis dirvožemio sąlygomis. Šio 
darbo rezultatai atskleis ąžuolo augimo dėsningumus augant skirtingomis dirvožemio sąlygomis, o praktiniame darbe 
padės parinkti tinkamiausius dirvožemius ąžuolynams atkurti. 

 
Darbo tikslas – ištirti ąžuolo želdinių augimo priklausomybę nuo augavietės sąlygų bei nustatyti tinkamiausią 
augavietę naujų ąžuolo želdinių įveisimui. 

 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti ąžuolo dendrometrinius rodiklius skirtingose augavietėse. 
2. Išsiaiškinti ąžuolo želdinių augimo dėsningumus, skirtingomis augimo sąlygomis. 
3. Nustatyti tinkamiausią augavietę auginti ąžuolo želdinius. 

 
 
 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

96 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Darbo objektai – VĮ VMU Radviliškio regioninio padalinio dalis, buvusios Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje, 
augantys – 13 m., 14 m. ir 15 m. ąžuolo želdiniai, augantys Lc, Ld, Lf, Nc, Nd ir Nf augavietėse. 
 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimas susidėjo iš trijų etapų: urėdijos  taksoraščių analizės ir matavimų atrinktuose objektuose, gautų duomenų 

apdorojimo ir rezultatų pateikimo. 
Kameralinių darbų metu, naudojantis Kėdainių miškų urėdijos taksoraščiais ir vektoriniais duomenimis, buvo 

atrinkti taksaciniai miško sklypai Lc, Ld, Lf, Nc, Nd ir Nf augavietėse, kuriuose augo 13 m., 14 m. ir 15 m. ąžuolo 
želdiniai. Iš viso buvo atrinkta 18 taksacinių sklypų, kurių bendras plotas 40,6 ha. 

Apsprendžiant apskaitos aikštelių dydį ir formą, buvo pasirinkta naudotis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų”, 
patvirtintų 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199, 7 priedo Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo 
metodikoje esačių laikinų apskaitos aikštelių išskyrimo reikalavimais, kurie teigia: jei sklypo plotas yra 3 h a ir 
mažesnis, apskaitos aikštelės turi sudaryti ne mažiau kaip 5% sklypo ploto, jei 3,1–5 ha – 4%, 5,1–10 ha – 3%, jei 
sklypo plotas didesnis kaip 10 ha, jos turi užimti ne mažiau kaip 2% sklypo ploto. 

Vykdant lauko darbus apskaitos aikštelės buvo išdėstomos tolygiai sklypo įstrižainių kryptimis, į apskaitą 
įtraukiant visus mišrinimo ciklus, jų dydis buvo pasirinktas 20 m x 20 m, tai yra 400 m², vienodo dydžio visuose 
vertinamuose sklypuose. Apskaitos aikštelės buvo atidedamos naudojantis matavimo juosta, kampus bei kraštines 
pažymint dažais. 

Vykdant apskaitą, visose apskaitos aikštelėse buvo matuojama bei vertinama: gyvybingų medelių skersmuo (1 
cm tikslumu); gyvybingų medelių aukštis (10 cm tikslumu); stiebo kokybė; lajos kokybė; nustatoma rūšinė sudėtis; 
nustatomas skalsumas; sodinimo atstumai. Stiebo kokybė buvo vertinama vadovaujantis šiais kriterijais : 4 vertinamas 
tiesus stiebas, 3 - kojos formos stiebas, 2 -  išlinkęs stiebas, 1 - deformuotas stiebas. Lajos kokybė buvo vertinama 
vadovaujantis šiais kriterijais :  4 vertinamas medelis, turintis tiesų stiebą, normalų šakojimąsi, 3 – medelis turintis 
vieną ar daugiau pleištinių šakų ( jų kampas smailesnis nei daugumos šakų), 2 - medelis, turintis ryškų dvistiebiškumą 
ar daugiastiebiškumą, prasidedantį aukščiau nei 0,5 metro virš žemės paviršiaus, 1 - medelis su neišreikštų stiebu ir 
neišreikšta viršūne. Rūšinė sudėtis ir skalsumas buvo nustatomi vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo 
instrukcijoje nustatyta metodika. 

Kadangi lauko darbų metu, dėl per mažo 15 metų ąžuolo želdinių ploto, buvo papildomai pasirinkta vertinti ir 13 
bei 14 metų želdinius, todėl buvo analizuoti medelių vidutiniai metiniai aukščių ir skersmens prieaugiai. 

Lauko darbų metu buvo išmatuotos 45 laikinos apskaitos aikštelės, kurių bendras užimamas plotas – 18 000 m². 
Iš viso, lauko darbų metu buvo išmatuoti ir įvertinti 1856 ąžuolo medeliai. Didžiausias medelių skaičius buvo 
išmatuotas ir įvertinas Nd augavietėje – 529 vnt. ąžuolo medelių, Ld – 465 vnt. ąžuolo medelių, Lf – 425 vnt. ąžuolo 
medelių, Nf – 290 vnt. ąžuolo medelių, Nc – 109 vnt. ąžuolo medelių ir Lc – 38 vnt. ąžuolo medelių 

Lauko darbų metu surinkti duomenys buvo suvesti MS Excel programą ir suformuota duomenų bazė, naudojantis 
ja duomenų pasiskirstymo normalingumo testas buvo atliktas su SAS 9.3 versija (statistinės analizės programa, SAS 
2010), procedūra UNIVARIATE. Testo rezultatai parodė, kad daugumos požymių duomenys neturi simetriško 
skirstinio, todėl tolimesnei analizei buvo naudoti neparametrinės analizės būdai. Wilcoxon testas atliktas su SAS 
NPAR1WAY procedūra. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Vienas iš svarbiausių rodiklių, nulemiančių medynų produktyvumą ir glaudžiai susijusių su kitais medynų 

taksaciniais rodikliais – vidutinis metinis aukščio prieaugis. Šis rodiklis labai gerai apibūdina medelio augimo sąlygas ir 
yra naudojamas kaip integralinis augavietės kokybės įvertinimo indeksas. Todėl aptariant ąžuolynų augimo eigą ir 
produktyvumą, pirmiausia buvo nustatyti  aukščio prieaugio dėsningumai augant skirtingomis dirvožemio sąlygomis. 

Atlikus lauko darbų metu surinktų duomenų analizę, 1 paveiksle matomi ganėtinai ryškūs vidutinio metinio 
aukščio prieaugio skirtumai, net ir tarp pagrindinių trijų našiausių ąžuolynų augaviečių (baltmiškio, sausgirio ir 
žaliagirio).  

Didžiausią vidutinį metinį aukščio prieaugį ąžuolo medeliai pasiekia augdami Nf augavietėje, joje vidutinis 
metinis prieaugis siekia 0,58 m. Šioje augavietėje 15 metų ąžuolai pasiekia vidutiniškai 8,5 m aukštį. Didžiausias 
metinis  aukščio prieaugis šioje augavietėje siekia 0,79 m, o mažiausias – 0,34 m. Mažiausią vidutinį metinį aukščio 
prieaugį pasiekia Ld augavietėje, jis siekia 0,40 m, vidutinis 15 metų ąžuolo želdinių aukštis – 5,8 m. Didžiausias 
metinis  aukščio prieaugis šioje augavietėje siekia 0,48 m, o mažiausias – 0,17 m. 

Atliktos duomenų analizės rezultatuose buvo matoma, kad Nf augavietėje augančių ąžuoliukų vidutinis metinis 
aukščio prieaugis statistiškai reikšmingai skiriasi ir yra apie 30 proc. didesnis lyginant su Ld ir Lf augavietėse augančių 
medelių vidutiniu metiniu aukščio prieaugiu. Analizuojant kitose augavietėse augančių ąžuolo medelių vidutinius 
metinius aukščio prieaugius, buvo rasti reikšmingi statistiniai skirtumai tarp Nd ir Ld augaviečių. Nd augavietėje 
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vidutinis metinis aukščio prieaugis apie 10 proc. didesnis lyginant su Ld. Tarp kitų analizuojamų augaviečių, esminių 
vidutinių metinių aukščio prieaugio skirtumų nepastebima. 

 

 
 

1 pav. Ąžuolų vidutinis metinis aukščio prieaugis skirtingose augavietėse 
 
Išanalizavę gautus rezultatus, galime teigti, kad skirtingos augavietės sąlygos lemia ąžuoliukų augimą į aukštį, 

didžiausią vidutinį metinį prieaugį ąžuolo medeliai pasiekia, augdami normalaus drėgnumo, labai ir ypatingai 
derlinguose dirvožemiuose (Nf ir Nd augavietėse ). Eisminę įtaką ąžuoliukų augimui į aukštį turi dirvožemio 
hidrotopas. 

Kitas, labai svarbus dendrometrinis rodiklis, apibūdinantis ąžuolo augimo eigą bei augaviečių našumą – medžio 
skersmuo ir vidutinis metinis skersmens prieaugis.  

Analizuojant surinktus duomenis, 2 paveiksle matome, kad minimalios ir maksimalios vidutinio metinio 
skersmens prieaugio reikšmės svyruoja labai plačiame diapazone. 

 

 
 

2 pav. Ąžuolų vidutinis metinis skersmens prieaugis skirtingose augavietėse 
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Didžiausią vidutinį metinį skersmens, kaip ir aukščio, prieaugį ąžuolo medeliai pasiekia augdami Nf augavietėje, 
joje vidutinis metinis prieaugis siekia – 0,49 cm. Šioje augavietėje 15 metų ąžuolai pasiekia vidutiniškai 7,35 cm storį 
1,3 m aukštyje, nuo šaknies kaklelio. Didžiausias metinis skersmens prieaugis šioje augavietėje siekia 0,77 cm, o 
mažiausias – 0,14 cm. Toliau seka Lf augavietė, joje vidutinis metinis skersmens prieaugis siekia 0,36 cm, vidutinis 15 
metų ąžuoliukų skersmuo – 5,4 cm. Didžiausias metinis skersmens prieaugis šioje augavietėje siekia 0,53 cm., o 
mažiausias – 0,07 cm. Mažiausią metinį skersmens prieaugį pasiekia ąžuoliukai, augantys Nc augavietėje, joje vidutinis 
metinis skersmens prieaugis siekia 0,23 cm, vidutinis 15 metų ąžuoliukų skersmuo – 3,45 cm. Didžiausias metinis  
skersmens prieaugis šioje augavietėje siekia 0,39 cm, o mažiausias – 0,08 cm.  

Aukščiau pateiktuose duomenyse (2 pav.) matome, kad skirtingomis augimo sąlygomis augančių ąžuoliukų 
vidutiniai metiniai skersmens prieaugiai svyruoja gana didelėje amplitudėje. Gautuose rezultatuose buvo pastebėti 
reikšmingiausi statistiniai skirtumai Nf ir Lf  augavietėse augančių ąžuoliukų vidutinio metinio skersmens prieaugyje. 
Nf  augavietėje augančių ąžuoliukų vidutinis metinis skersmens prieaugis reikšmingai skiriasi ir yra vidutiniškai 30 
proc. didesnis lyginant su visose kitose augavietėse augančių ąžuoliukų vidutiniu metiniu skersmens prieaugiu. Lf 
augančių ąžuoliukų vidutinio metinio skersmens prieaugis yra 14 proc. didesnis, taip pat reikšmingi skirtumai matomi, 
lyginant su Lc, Nc ir Nd augančių ąžuoliukų vidutinio metinio skersmens prieaugiu. Tarp kitų analizuojamų augaviečių 
esminių vidutinių metinių skersmens prieaugio skirtumų nepastebime. 

Išanalizavę gautus rezultatus galima teigti, kad priešingai nei vidutiniam metiniam aukščio prieaugiui, vidutiniam 
metiniam skersmens prieaugiui didesnę įtaką turi dirvožemio derlingumas. Didžiausią vidutinį metinį skersmens 
prieaugį ąžuolo medeliai pasiekia augdami Nf ir Lf augavietėse, dirvožemio drėgnumas esminės įtakos skersmens 
prieaugiui neturi. 

Medžių antžeminės lajos formavimasis ir šakojimosi pobūdis yra įgimtos augalų savybės. Tačiau šakų sistemos 
savo gabaritus, kontūrus ir struktūrą formuoja per visą aktyvios gyvybinės veiklos laikotarpį, įskaitant ir brandos amžių. 
Šiuos natūralius procesus gali nulemti daugybė veiksnių. Šia tyrimo dalimi buvo siekiama išsiaiškinti ar augavietė turi 
esminę įtaką ąžuolų lajos formavimuisi ir jos kokybei. 

Vertinant augavietės įtaką ąžuolų lajos formavimuisi ir jos kokybei buvo nustatyta, kad taisyklingiausias lajos 
formas turi ąžuoliukai, augantys Lf ir Nf augavietėse. Šiose augavietėse augančių ąžuoliukų vidutinis lajos balų 
vertinimo vidurkis siekia atitinkamai 2,91 ir 2,87 balo. Ld ir Nd augavietėse augančių ąžuoliukų lajos kokybės vidutinis 
balas, atitinkamai 2,68 ir 2,55 balo. Nc ir Lc  augavietėse augančių ąžuoliukų lajos kokybės vidutinis balas, atitinkamai 
2,29 ir 2,24 balo (3 pav.). 

 

 
 

3 pav.Ąžuolų lajos kokybė skirtingose augavietėse 
 
Apžvelgdami gautus rezultatus (3 pav.) matome, kad lajos kokybei didžiausią įtaką turi dirvožemio derlingumas, 

jam mažėjant – lajos kokybė prastėja. Geriausia lajos kokybe pasižymi medeliai, augantys ypatingai derlinguose 
dirvožemiuose. Augavietės hitrotopas neturi reikšmingos įtakos ąžuoliukų lajos kokybei. 
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Medyne, dėl vykstančios medžių tarpusavio sąveikos, kuri pasireiškia tarprūšine ir vidurūšine konkurencija dėl 
šviesos, maisto medžiagų ir vandens kiekiu dirvožemyje, formuojasi įvairių stiebo bei lajos formų medžiai. Šia tyrimo 
dalimi buvo siekiama nustatyti augavietės įtaka ąžuolo stiebo formavimuisi ir jo kokybei (4 pav.). 

 

 
 

4 pav. Ąžuolų stiebo kokybė skirtingose augavietėse 
 
Atlikus surinktų duomenų analizę, 4 paveiksle matome, kad geriausios stiebo kokybės ąžuolai auga Nf 

augavietėje, šioje augavietėje stiebų vertinimo balų vidurkis 3,38, toliau pagal geriausią ąžuoliukų stiebų kokybę seka 
Ld augavietė, joje stiebų vertinimo balų vidurkis – 3,32, Nd ir Lc augavietėse stiebų vertinimo balų vidurkis – 3,16, Lf 
augavietėje augančių ąžuoliukų stiebų vertinimo balų vidurkis –  3,15. Prasčiausios stiebo kokybės ąžuolai auga Nc 
augavietėje. 
 
Išvados 
 

1. Didžiausią aukštį 8,5 m ir 6,9 m.  bei geriausią metinį aukščio prieaugį 0,58 m ir 0,46 m,   ąžuolai pasiekia 
augdami Nf  ir Nd augavietėje, esminę įtaką ąžuolų augimui į aukštį turi dirvožemio hidrotopas.  

2. Vidutiniam metiniam ąžuolo skersmens prieaugiui esminę įtaka turi dirvožemio derlingumas, didžiausi 
metiniai skersmens prieaugiai buvo nustatyti Nf  0,49 m ir Lf  0,36 m augavietėse. 

3. Geriausia lajos kokybe pasižymi ąžuolai, augantys ypatingai derlinguose dirvožemiuose, dirvožemio 
derlingumui mažėjant lajos kokybė proporcingai blogėja. 

4. Reikšmingos įtakos tarp skirtingose augavietėse augančių ąžuolų stiebų kokybės nebuvo nustatyta. 
5. Optimaliausia augavietė ąžuolo želdinių įveisimui bei auginimui yra Nf augavietė. 
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THE INFLUENCE OF PLANTING SITE ON OAK PLANTATIONS AT JUVENILE AGE 

 
Justinas ZENEVIČIUS 

 
Summary 
 

The research was made in Lithuanian State Forests in Radviliškis Subdivision, in former Kėdainiai 
Forest Enterprise on oaks at 13, 14, 15 age. Site indexes ranged from fertile (c) to very fertile (f) and sites 
humidity from normal (N) to moist (L). To determine qualitative and quantitative traits and to 
evaluate the suitability of the site for oak plantations, the height and diameter of each tree 
were measured, the quality of the tree stem and crown were assessed visually. A total of 
1856 oak trees were assessed. 
The study has shown that the highest increment of oak was achieved on Nf and Nd sites, soil 
humidity had significant impact for height increment. The oak trees reach the highest average 
annual increment on Nf and Lf planting sites. Diameter increment is more influenced by the 
fertility of the site. Most of oak top crowns are of better quality in Nf and Lf planting 
sites. While the fertility of the planting site decreases - the shape of the crown gets worst 
proportionally. The best quality of the stem had the oaks, that are growing on Nf site. 
However, the analysis did not reveal significant statistical differences between Nf and other 
planting sites. 
 
Keywords : pedunculate oak, site index, growth and quality traits 
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Miško auginimo sekcija  
 

ĄŽUOLO IR EGLĖS ŽELDINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO 
ĮVERTINIMAS VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS RADVILIŠKIO REGIONINIO 
PADALINIO DOTNUVOS GIRININKIJOJE 

 
Mantas NORKŪNAS 
 
Santrauka 

 
Ąžuolo ir eglės želdinių apsauga nuo žvėrių daromos žalos ir taikomos apsaugos priemonių efektyvumas ir 
išlaidos vertinti 10 m. laikotarpiu, tai yra 2008–2017 metai. Per dešimtmetį buvo atkurta 425 ha kirtavietės, iš 
kurių ąžuolo, kaip vyraujančios rūšies želdinių, įveisti 136 ha, eglės – 49 ha, beržo, juodalksnio – 32 ha.  
Želdiniai apsaugoti sklypus aptveriant ištisine tvora (64,7 ha), aikšteles aptveriant tvora (25 ha), naudojant 
tinklinę apsaugą (27 ha), repelentus (37,8 ha).  
Ąžuolai mažiausiai pažeidžiami jų aikšteles aptvėrus tvora. Sveiki ir mažai pažeisti medeliai sudaro nuo 85 proc. 
iki 92 proc. Pažeidimų dydis labai priklauso nuo naudotų apsaugos priemonių priežiūros. 
Atlikus išlaidų analizę, nustatyta, kad pigiausias būdas apsaugoti 1000 vnt. medelių yra tepimas repelentais (34 
Eur), po to aptvėrimas tvora (381 Eur), tinklinės apsaugos (897 Eur) aikštelių aptvėrimas (993 Eur). 
 
Raktiniai žodžiai: ąžuolo, eglės želdiniai, želdinių apsauga, apsaugų efektyvumas.  

 
Įvadas 

Lietuvoje kasmet atkuriama apie 10 tūkst. ha miškų. Didžioji jų dalis atkuriama želdiniais arba naudojamas 
mišrus atkūrimo būdas (Gradeckas A., Malinauskas A., 2006).  

Kanopinių žvėrių Lietuvos miškuose palaipsniui daugėja (Baleišis R., Bluzma P., 2003), todėl didėja ir želdinių 
pažeidimo intensyvumas. Įvairios želdinių apsaugos priemonės plačiai naudojamos, tačiau visiškai išvengti pažeidimų 
negalime (Padaiga V, 2007). Vyksta nuolatinis ieškojimas, susijęs su efektyviausių apsaugos priemonių ir mažiausių 
išlaidų, optimalios žvėrių populiacijos nustatymu. Žvėrių populiacijos reguliavimas visuomenėje taip pat sukelia 
nemažai diskusijų. 

Kokybiškai apsaugoti miško želdiniai padidins veisiamų medynų našumą, biologinį stabilumą, leis plačiau 
panaudoti selekcijos pranašumus. 

 
Darbo tikslas – ištirti VĮVMU Radviliškio padalinio Dotnuvos girininkijoje naudojamų želdinių apsaugos priemonių 
nuo kanopinių miško žvėrių efektyvumą. 

 
Darbo uždaviniai 
 

1. Įvertinti želdinių būklę ir galimus pažeidimus įvairiomis apsaugos priemonėmis apsaugotuose želdiniuose. 
2. Palyginti želdinių apsaugos išlaidas, naudojant skirtingus apsaugos būdus. 
 

Tyrimų objektas ir vieta 
 

Tyrimų objektas yra VĮVMU Radviliškio padalinio Dotnuvos girininkijoje 2008–2017 m. įveisti ąžuolo ir eglės 
želdiniai.  
 
Tyrimų metodika 
 

Tiriamieji sklypai atrinkti naudojantis 2008–2017 m. girininkijos miško želdinimo ir žėlimo projektų sąrašais. 
Pasirinktas 81 sklypas, kuriuose įveistos ir vyraujančios pagrindinės medžių rūšys yra ąžuolas ir eglė. Lauko tyrimai 
atrinktuose plotuose atlikti 2017 m. rugsėjo–2018 m. balandžio mėnesiais. 
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Naudoti 2017 m. darbų įkainiai ir apsaugos priemonių įsigijimo kainos, kuriuos pateikė VĮ Kėdainių miškų 
urėdija. 

Lauko dabai atlikti vadovaujantis „Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika“ (Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatai, 2016). Kiekviename sklype želdiniai matuoti apskaitos aikštelių metodu (100 m2). Lauko darbų 
metu apskaitos aikštelėse nustatytas elninių žvėrių daromas neigiamas poveikis, įvertintas ąžuolo ir eglės želdinių 
pažeidimo laipsnis (Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodika, 2001 
m.). Iš viso lauko darbų metu įvertintas 81 sklypas, kurių bendras plotas – 425 ha.  

Lauko darbų metu surinkti duomenys ir statistinių rodiklių skaičiavimai atlikti Microsoft Excel programa. 
Nustatyti pažeidimų vidurkiai, taikant skirtingas apsaugos želdinių priemones, įvertintos išlaidos taikomoms 
skirtingoms apsaugos priemonėms, įvertintas apsaugos priemonių efektyvumas.  
Rezultatai ir aptarimas 

 
Atlikus duomenų analizę, nustatyta, kad 2008–2017 m. daugiausia medynų atkurta žėliniais – 206 ha, įveisiant 

ąžuolynus – 136 ha, įveisiant eglynus – 49 ha, įveisiant kitus lapuočius (juodalksnį, beržą) – 32 ha. Daugiausia 
ąžuolynų įveista 2013 m. – 27 ha, mažiausia 2009 m. – 4,9 ha. Daugiausia eglynų įveista 2017 m. – 20 ha, mažiausiai, t. 
y. visai nesodinta, 2010–2012 metais (1 pav)  

 

 
 

1 pav. Miško atkūrimas 2008–2017 m. Dotnuvos girininkijoje 
 
Dotnuvos girininkijoje pažaidų apsaugos nuo žvėrių priemonės taikomos visuose įveistuose ąžuolynuose ir 

eglynuose  
Įveistuose ąžuolynuose nuo žvėrių pažaidų dažniausiai naudoti šie būdai: ištisinis sklypo aptvėrimas tvora, 

ąžuolo grupių aptvėrimas tvora, plastikinės apsaugos. Eglės želdiniuose naudoti repelentai – 37,8 ha. Tvora aptverta 
64,7 ha, aikštelėmis – 25 ha, tinklinėmis apsaugomis apsaugota 27 ha įveistų ąžuolynų (2 pav.). 
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2 pav. Ąžuolo, eglės želdinių apsaugos būdai 2008–2017 m. 
 
Tvora aptverti ąžuolo želdiniai daugiausia pažeisti 3–4 metais. Vidutiniškai ir stipriai pažeisti, žuvę medeliai 

sudaro 23–26 proc. visų medelių. Dažniausi yra stirnų, kurios į želdinius patenka pro tvoroje atsiradusius plyšius, 
pažeidimai (3. pav.).  

Įveistų želdinių išlaidos skaičiuotos 1 ha pasisodintų 1000 vnt. medelių. Aptvertų ąžuolynų tvoros išlaidos 1000 
vnt. medelių skiriasi nuo 553 Eur iki 1884 Eur. Išlaidų skirtumus lemia 1 ha pasodinamų sodinukų skaičius, sklypo 
konfigūracijos.  

 
 

3 pav. Ąžuolo pažeidimai tvora aptvertuose sklypuose 
 

Aikštelėmis aptvertuose želdiniuose ąžuolo pažeidimų daugėja priklausomai nuo medelių amžiaus. 2010 m. 
sveikų ir nedaug pažeistų ąžuolų yra 82 proc., 2008 m. – 62 proc. Medelių pažeidimai priklauso nuo tvoros būklės. 
Dažniausiai pažeidžiami medeliai, esantys šalia tvoros ar pro ja išaugę (4 pav.). 
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4 pav. Ąžuolo pažeidimai aikštelėmis aptvertuose želdiniuose 
 

Daugiausia pažeisti plastikinėmis apsaugomis apsaugoti ąžuolo želdiniai, sodinti 2010–2011 metais. 
Vidutiniškai, stipriai pažeisti arba žuvę medeliai sudaro atitinkamai 17 ir 23 proc. Pažeidimų daugėja, kai ąžuolas 
išauga iš tinklinės apsaugos, dėl netinkamos apsaugų priežiūros (5 pav.). 

 

 
 

5 pav. Ąžuolo pažeidimai tinklinėmis apsaugomis apsaugotuose želdiniuose 
 
Eglės želdinių pažeidimai didėja priklausomai nuo jų amžiaus. Pirmaisiais metais pažeidimai yra minimalūs, 

sveiki medeliai sudaro 93 proc., antrais metais – 71 proc., penktais – 58 proc. (6 pav.). 
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6 pav. Eglės pažeidimai naudojant apsaugos priemonę – repelentus 

 
Įveistų želdinių išlaidos skaičiuotos 1 ha pasisodintų 1000 vnt. medelių. Aptvertų ąžuolynų tvoros išlaidos 1000 

vnt. medelių skiriasi nuo 553 Eur iki 1884 Eur. Išlaidų skirtumus lemia 1 ha pasodinamų sodinukų skaičius, sklypo 
konfigūracijos.  

64,7 ha ąžuolynų aptvėrimas tvora 1000 vnt./ha medelių kainavo vidutiniškai 381 Eur. Ąžuolo želdinių tvoros 
išlaidas sudaro tinklo ir priedų įsigijimas, pastatymas ir kasmetinė priežiūra (7 pav.). 
 

 
 

7 pav. Tvoros aptvėrimo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1000 vnt. pasodintų medelių 
 

Ąžuolo želdinių apsauga aikštelėmis naudota 2008–2010 m., iš viso apsaugota 25 ha. 1 ha sodinta 1560 vnt. 
ąžuolų, pastatant 120 vnt. aikštelių, kuriuose apverta po 13 vnt. ąžuolų, likusiame plote sodinta eglė (1 ha – 1000 vnt.). 
Aikštelėmis apsaugotų įveistų želdinių apsaugos išlaidos 1000 vnt. medelių kainavo vidutiniškai 993 Eur. Aikštelėmis 
apsaugotų ąžuolo želdinių išlaidas sudaro tinklo ir jų priedų įsigijimas, pastatymas, kasmetinė priežiūra, repelentų 
įsigijimas, kasmetinis tepimas.  

Plastikinėmis apsaugomis apsaugota 27 ha ąžuolo želdinių. 1 ha pastatyta vidutiniškai 1400 vnt. apsaugų. 
Plastikinėmis apsaugomis apsaugotų želdinių išlaidos 1000 vnt. medelių kainavo vidutiniškai 897 Eur. 

Eglės želdinių apsauga repelentais (1000 vnt. medelių) kainavo vidutiniškai 34 Eur.  
Kiekvienos želdinių apsaugos priemonės savikaina pateikta 8 paveiksle.  
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8 pav. Želdinių apsaugos priemonių savikaina 1000 vnt./ha medelių 
 
Išvados 
 

1. Mažiausiai pažeidžiami ąžuolai, apverti aikštelėmis. Sveiki ir mažai pažeisti medeliai sudaro nuo 85 proc. iki 
92 proc. Eglės želdinių pažeidimų daugėja priklausomai nuo medelių amžiaus. Pirmaisiais metais sveiki ir 
mažai pažeisti medeliai sudaro 98 proc., penktaisiais metais – 76 proc. 

2. Įvertinus želdinių apsaugos priemonių išlaidas 1000 vnt. medelių, nustatyta, kad juos apsaugoti repelentais 
kainuoja 34 Eur, aptverti tvora – 381 Eur, plastikinėmis apsaugomis – 897 Eur, aikštelėmis ir repelentais – 
993 Eur. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF PROTECTION MEASURES FOR OAK AND 
SPRUCE PLANTATIONS IN DOTNUVA FORESTRY DISTRICT, RADVILIŠKIS 
SUBDIVISION OF DIRECTORATE GENERAL OF STATE FORESTS 
 
Mantas NORKŪNAS 
 
Summary 

 
Protection of oak and spruce plantations against damage by animals and the effectiveness and cost of protective 
measures applied has been assessed over a period of 10 years. The period taken is 2008-2017. During the decade, 
425 ha of logging sites were restored, of which oak was planted as a predominant species in 136 ha, spruce – in 
49 ha, birch and black alder – in 32 ha. Continuous fencing of the plots (64.7 ha), fencing of sites (25 ha), mesh 
tree guards (27 ha) and repellents (37.8 ha) were used for the protection of plantations. The smallest damage to 
plantations is found in fenced sites. Damage is highly dependent on the maintenance of the protection measures 
applied.  
Cost analysis has indicated that the cheapest way to protect 1000 young trees is the application of repellents (34 
Eur), followed by fencing (381 Eur), mesh tree guards (897 Eur) and fencing of sites (993 Eur). 
 
Keywords: oak, spruce plantations, efficiency, protection 
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Miško auginimo sekcija  
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF COLA MILLENII K. SCHUM. 
GENOTYPES IN THE UNIVERSITY OF IBADAN 

 
A.O. ONEFELI, M.O.O. ISESE, A.I. TAYO 
 
Abstract 
 

Morphology of an agroforestry tree is very significant to its utilization, conservation and breeding purposes. 
Cola millenii K. Schum. is a tree with multipurpose benefits, which could meet the some important requirements 
for agroforestry purpose. This study therefore characterized morphologically the different genotypes of Cola 
millenii K. Schum. in University of Ibadan. Leaves and fruit samples were collected from sixty matured 
individual trees located in different parts of the University and assessed for morphological diversity. Data 
obtained were analysed with Descriptive statistics, Analysis of variance (ANOVA), principal component 
analysis and cluster analysis. Result shows that the 60 genotypes of Cola millenii K. Schum. were significantly 
different (p<0.05) based on fruit diameter, fruit weight, fruit length, leaf blade, leaf length, petiole length, petiole 
width and leaf lobe length. Cluster analysis produced three groups of Cola millenii in the University of Ibadan 
with fruit diameter (0.22), fruit width (0.20), seed count (0.20), leaf blade (0.46), leaf length (0.48), petiole 
length (0.42), petiole width (0.39) and leaf lobe length (0.4) being the characters with significant contribution to 
the grouping. The first three principal components explained 72% of the total morphological variation existing 
among the different genotypes. Finding has shown that Cola millenii in the University of Ibadan is 
morphologically diversified and the diversity can be utilized for plus tree selection and tree-to-tree identification 
for breeding purpose. 

Keywords: Cola millenii, morphological diversity, fruit characters, leaf characters, University of Ibadan. 

Introduction 
 

Utilization of agroforestry tree of the same species with different genotypes for breeding purposes commences 
from the identification of individual trees with potential and superior traits technically known as plus tree. However, 
plus tree selection cannot be successfully achieved without a prior knowledge of the morphological characteristics of 
the tree. Santos et al. (2012) stressed the need for morphological characterization of plant with desired trait as a 
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significant move for successful germplasm utilization. This is based on the fact that phenotypic expression is a product 
of the outward appearance of which morphology is a prime component and the environment. It is therefore expedient to 
determine the existing variation existing within and outside to effectively identify the factor that limit the success of a 
plant. 

Morphological differences in a s pecies of tree is also necessary in developing a natural classification system 
needed for the description and delimitation of a species from the other and accessing existence of speciation. According 
to Giraldo et al. (2008b), morphology is an important tool to be included any programme aiming at conservation of 
genetic resources. However, there is presently no published information on the morphological characteristics of Cola 
millenii, especially in University of Ibadan.  

The University of Ibadan is a repository for plant diversity, which is predominantly indigenous and economic 
trees (Onefeli et al., 2012; Onefeli et al., 2012; Borokini et al., 2013; Onefeli and Agwu, 2015). Some of these trees are 
being destroyed annually through various developmental activities and natural occurrences in the University community 
without a proper documentation of their biological importance. However, since ancient times, various parts of plants 
have been used for various purposes by man (Chah et al., 2006). Cola millenii is one of such plant due to its 
multipurpose benefits. It belongs to the family Sterculiaceae and it is commonly known as Monkey’s cola. It is one of 
the important medicinal indigenous tropical fruit tree species growing in the humid west and Central African forests. As 
a result of its usefulness for wood, medicine and food, it has been widely cultivated in farms and deliberately retained in 
the agroforestry plots by farmers in different parts of eastern and western Nigeria (Achigan-Dako et al, 2010; Giwa et 
al., 2012). According to Giwa et al. (2012), the leaf is used as vegetable in the eastern part of Nigeria. Decoction and 
concoction from the plant parts are effective for the treatment of Cancer, hypertension and cardiovascular diseases 
(Ubon et al., 2016). Other species in the same genus include: Cola acuminata, Cola nitida (King’s cola), Cola 
pachycarpa (White Monkey cola), Cola lateritia (Red Monkey cola) and Cola lepidota (Yellow Monkey Cola). As a 
result of destructive activities like deforestation, abundance of Cola millenii in the natural forests has depleted 
drastically, relics few can only be found in the academic and some protected areas (Onefeli et al., 2012). It is on this 
note that the genotypes of Cola millenii in University of Ibadan is characterized with the aim of contributing to the 
information needed for its conservation. 
 
 
 
 
 
Research Methodology 
 

Samples of plant material for this study were collected from the sixty (60) matured mother trees of the species in 
its distributional range within the University of Ibadan Campus (Figure 1). From each mother trees, twenty leaf and 
fruit samples each were randomly collected at uniform points on the crowns and were taking to the Silviculture 
Laboratory of the Department of Forest Production and Products for morphological assessments and analysis.  

Before the sample collection proper, the various points where the trees are located were traversed while the trees 
were marked and identified. The University of Ibadan is located on latitudes 7°46’20.27”N and 7°43’28.33’’N 
longitude 3°88’27.93”E and 3°90’78’’E, on the edge of the derived savannah ecosystem and it has a humid tropical wet 
and dry climate and relatively cool environment with an average rainfall of 1420.06mm and a r elative humidity of 
74.55%. Coordinates of the various locations where the species were found were collected using a G PS. The 
coordinates were used to produce a geographical map.  

Quantitative variables such as leaf length, leaf blade length, leaf blade breath, Fruit stalk length, leaf stalk 
diameter, fruit length, fruit diameter, average length of leaf lobes were determined using ruler, tread and Vernier 
calliper. Qualitative variables such as presence of glands and hairs on the leaf were visually noted. The collected fruit 
samples were weighed and measured with a weighing balance. Fruit seed count was done through manual counting. The 
data obtained were subjected to Descriptive statistics, analysis of variance, Principal component and Cluster analyses. 
Results were presented in chats and Tables. 
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Figure 1. Distributional range of Cola millenii in the University of Ibadan 

Results  
 

Table 1 indicates the mean value of the quantitative morphological characters of Cola millenii genotypes in 
University of Ibadan. Analysis of variance shows that the individual tree significantly (p<0.05) differs from each other 
according to fruit diameter, fruit weight, fruit length, leaf blade, leaf length, petiole length, petiole width and leaf lobe 
length. The significance variation was further supported by the result of dendrogram produced from the cluster analysis 
(Figure 2). Three major taxonomic groups were formed based on their relatedness. The first group comprises of 
genotypes 9, 10, 20, 11, 16, 34, 17, 1, 38, 13, 3, 14, 18, 2, 24, 41, 45, 49, 40, 47 and 37 while the second group includes 
genotypes 7, 12, 33, 42, 46, 53, 59, 60, 15, 54, 4, 55, 56, 35, 43, 50, 39 and 51. The third group consists of genotypes 
21, 28, 22, 26, 6, 25, 29, 32, 48, 52, 58, 36, 23, 27, 30, 31, 44, 5, 8 and 19. On the other hand, no significance variation 
was discovered based on the number of seeds per fruit and fruit width.  

Result (Table 2) shows that the first three principal components is able to explain approximately 72% of the total 
morphological variation existing among the different genotypes of Cola millenii. Among all the investigated 
morphological characters, fruit diameter, fruit width, seed count, leaf blade, leaf length, petiole length, petiole width and 
leaf lobe length having 0.22, 0.20, 0.20, 0.46, 0.48, 0.42, 0.39 and 0.4 factor loadings respectively are the significant 
characters for the description of Cola millenii (Figure 3). 
 
Table 1. Mean value of fruit and leaf characteristics of Cola millenii genotypes 
 
Characters Mean (cm) p-value 
Fruit diameter 40.02 0.00* 
Fruit weight 40.75 0.00* 
Seed count 6.23 0.06ns 
Fruit length 5.72 0.00* 
Fruit width 3.3 0.34ns 
Leaf blade 18.76 0.00* 
Leaf length 35.34 0.00* 
Petiole length 16.58 0.00* 
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Petiole width 3.75 0.01* 
Lobe length 14.95 0.00* 
*= significant at 5% probability level  
ns = not significant at 5% probability level 
 
Table 2: Eigenvalue and percentage variance for the principal components from the morphological characters of Cola 
millenii 
PC Eigenvalue % variance  cumulative (%) 
1 0.876559 34.961 34.961 
2 0.660676 26.351 61.312 
3 0.27702 11.049 72.361 
4 0.183317 7.3115 

 5 0.140311 5.5962 
 6 0.121066 4.8286 
 7 0.109111 4.3518 
 8 0.0609388 2.4305 
 9 0.0474305 1.8917 
 10 0.0308157 1.2291   

 
 

 
Figure 2. Dendrogram of Hierarchical Clustering for the genotypes of Cola millenii 
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Figure 3. Factor loadings of the morphological characters of Cola millenii  
 
Discussion  
 

The extent of morphological diversity in plants generally is a function of the taxonomic rank under evaluation. 
Therefore, the higher the level of taxa under investigation, the higher the taxonomic distance. In the present study, 
genotypes of Cola millenii sharing the same population came up with a co nsiderable significant difference, which 
resulted into three sub groups. This implies that tree-to-tree variation in Cola millenii is considerably high. This finding 
may be ascribed to genetic heterozygosity, since the existence of the trees was as a result of natural propagation in the 
wild by seed.  This result is similar to the findings by Lansari (1994) and Chalak (2007), who discovered extensive 
morphological variation in wild Almond trees. However, the variation their study was ascribed to the broad geographic 
distribution, different environmental conditions and prevalence of seed propagation.  Similarly, Sanjeewa et al. (2013) 
reported important morphological tree-to-tree variation in Terminalia chebula Retz. through the differences evaluated in 
the fruit and leaf characters of the plant and consequently discovered four clusters in the tree species. In this study, three 
clusters were identified with leaf length character having the highest discriminating power.  
 
Conclusion 
  

1. Cola millenii trees in university of Ibadan are of high morphological divergence.  
2. It is therefore possible to distinguish one tree from another using some of the leaves and fruits characters.  
3. These differences can equally be utilized for phylogenetic study of the species in tandem with other member of 

trees species in the family sterculiaceae as well as for breeding purpose. 
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Miškotvarkos sekcija  
 
MEDKIRTE MIŠRIUOSE MEDYNUOSE PAGAMINTŲ MEDIENOS SORTIMENTŲ 
KOKYBĖS ANALIZĖ 
 
Rimas BELAZARAS 
 
Santrauka 
 

Žaliavinės medienos kokybė buvo ir lieka labai svarbiu medienos ruošos rodikliu. Siekiant kuo tiksliau įvertinti 
paruoštų medienos sortimentų kokybę, jie buvo vertinami kirtavietėje, vizualiniu metodu iš karto po kirtimo. 
Buvo vertinami visi medienos sortimentai, kurie pagaminti su medkirte: eglės, beržo, drebulės, juodalksnio, 
liepos ir uosio. Medienos sortimentų paruošimo kokybė vertinama skaičiuojant nenugenėtas šakas, matuojant 
sortimentų ilgius, atkreiptas dėmesys į jų kreivumą bei įtrūkimus, susidariusius dėl kirtimo technologijos klaidų, 
lyginant su technologinėje kortelėje pateiktais duomenimis. Išanalizavus surinktus duomenis apie pagamintos 
medienos kokybę, nustatyta, kad nekokybiškų sortimentų buvo 6,07 %  lyginat su sortimentais, nurodytais biržės 
eksploatacinėse technologinėse kortelėse. Visi sugaminti sortimetai gali būti priskiriami prie geros kokybės 
medienos (padarinė) arba žemesnės kategorijos (malkinė). Medkirte pjaunamose kirtavietėse didžiąją dalį 
sortimentų sudarė malkinė mediena 54,77 %, padarinė mediena sudarė 45,23 %. Padarytos sortimentavimo 
klaidos, tokios kaip blogas genėjimas, kreivų stiebų zonų skersavimas į pjautinuosius rąstus, netaisyklingas 
medžio pjovimas ir nuleidimas,  suskaldant dalį stiebo, ar laiku neatliktas medkirtės pjovimo galvos 
kalibravimas, bei operatoriaus patirties stoka kertant mišriuose lapuočių medynuose taip pat įtakojo mažesnį 
medienos padaringumą.  

 
Raktiniai žodžiai: Medienos ruoša, medienos kokybė, sortimentai. 

 
Įvadas 
 

Miškais pasaulyje padengta apie 30 % sausumos. Tačiau nuo 1990 m. metinė kirtimų apimtis (mᵌ) pasaulyje 
nuolat didėjo. Didėja iškertamos medienos tūris ir Lietuvoje: per minėtą laikotarpį medienos ruošos apimtys išaugo 
daugiau nei du kartus. Gaminant didesnį kiekį medienos labai svarbi ekonomikos dalis tampa medienos kokybė. 
Siekiant užtikrinti kokybiškos medienos patekimą į rinką, būtina ne tik tinkamai ją išauginti, bet užauginus ir tinkamai 
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parinkti medienos ruošos technologiją, kadangi medienos kokybė turi atitikti aukščiausius medienos kokybės 
reikalavimus, tam kad patenkintų aukščiausius vartotojų poreikius. 

Medienos ruošos metodas parodo medienos, patenkančios į tarpinį sandėlį formą. Išskiriamos tokios medienos 
ruošos technologijos: sortimentinė medienos ruoša (cut –to –length) –medžiai verčiami juos nupjaunant, toliau tiesiogiai 
kirtimo vietoje jie genimi ir pjaustomi į įvairaus ilgio ir paskirties sortimentus, stiebinė medienos ruoša (tree –length) –
tai medienos ruošos technologija, kai medis nukertamas, nupjaunama jo viršūnė ir jis nugenimas, medžių su šakomis ir 
viršūnėmis ruoša  (Full tree) –tai technologija, kai medžiai nukertami ir transportuojami iki kelio, su viršūnėmis ir 
šakomis (Vitunskas ir kt., 2008). 
Darbo tikslas – Nustatyti pagamintos medkirte medienos mišriuose medynuose kokybės ypatumus ir jų priežastingumo 

ryšius. 

 
Uždaviniai  
 

1. Nustatyti skirtingos rūšinės sudėties kirtavietėse medkirte pagamintų sortimentų atitiktį galiojantiems 
reikalavimams. 

2. Nustatyti kokybės skirtumus tarp skirtingų sotimentų grupių. 
3. Rasti priežastingumo ryšius, lemiančius kokybės skirtumus. 

 
Tyrimo objekto vieta 
 

Tyrimui atlikti parinkti trys skirtinguose miško masyvuose esantys medynai Valstybės įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos Radviliškio regioniniame padalinyje, Skaistgirio girininkijoje. Visi parinkti objektai yra kirsti mašininiu būdu 
su UAB Sadilė medkirte Skaistgirio girininkijoje, skirtingos rūšinės sudėties medynuose. 
 
 
 
 
Tyrimų metodika 
 

Siekant įvertinti paruoštus sortimentus, kurie dabar dažniausiai iš miško keliauja tiesiai pirkėjui ar vartotojui, 
medienos kokybė buvo vertinama jų pagaminimo vietoje – kirtavietėse, iš karto po sugaminimo. Tyrimui atlikti parinkti 
trys skirtinguose miško masyvuose esantys mišrių lapuočių medynai. Vertinant medkirtės darbo technologinę kokybę, 
kiekvienoje iškirstoje biržėje buvo atliekamas medienos matmenų vertinimas, ją matuojant kirtavietėje vienetiniu 
matavimo metodu, bei vizualiai nustatoma pagamintos medienos sortimentų kokybė, naudojantis galiojančiais  
Lietuvoje medienos standartais, o medienos  ydos ir pažeidimai kiekvienam paruoštam sortimentui vertinami 
vadovaujantis apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis. Sortimentavimo kokybė vertinama 
matuojant kiekvieno sortimento, esančio biržėje ilgius ir lyginant juos su numatytu ilgiu technologinėje kortelėje, taip 
pat remtasi apvaliosios medienos ženklinimo ir klasifikavimo taisyklėmis, siekiant nustatyti kokybės skirtumus tarp 
skirtingų sotimentų grupių ir rasti priežastingumo ryšius, lemiančius kokybės skirtumus; kiekvienas sortimentas buvo 
atitinkamai klasifikuojamas. Matuojant bei vertinant visus kirtavietėje medkirte paruoštus sortimentus ir aptikus 
neatitikimus, buvo ieškoma priežastingumo: kas lėmė pagaminto sortimento kokybės blogėjimą, arba dėl kokių 
veiksnių sortimentas galėjo būt galimai aukštesnės kokybės klasės. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Visose kirtavietėse buvo sumatuota 11154 vienetai skirtingų sortimentų, kurie bendrai paėmus sudarė 957,1 m3. 
Visi sortimentai buvo pagaminti su medkirte John Deer 1270e. ir kiekvienas sortimentas visose trijose kirtavietėse buvo 
matuojamas vienetiniu matavimo metodu. Kirtavietėse sumatuotų sortimentų didžiąją dalį sudarė juodalksnio 
sortimentai – 50,07 %. Eglės sortimentai – 17 %, liepos - 16,65 %, beržo - 8,8 %, uosio - 4,56 %, drebulės - 2,91 % (1 
pav.). 
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1 pav. Bendras procentinis sortimentų pasiskirstymas biržėse pagal medžių rūšį 

 
19 kvartale, 5 a - rūšinė sudėtis 8J1J1E  ir augavietė - Pd ir 11 b sklypas, rūšinė sudėtis 4B4E2J augavietė - Lds 

medkirte buvo pagaminta pjautinųjų eglės rąstų (PJ-E) - 75 vienetai, tarrąsčių eglės (TR-E) – 287 vienetai, popierrąsčių 
rglės (PP-E) – 315 vienetų, malkų eglės (ML-E) – 137 vienetai, pj– 257 vienetai, malkos juodalksnio (ML-J) – 2834 
vienetai, pjautienieji rąstai uosio (PJ-U) – 4 vienetai, malkos uosio (ML-U) – 95 vienetai. Viso 19 kvartale sumatuota 
5602 vienetai sortimentų, tai sudaro 50,22 % visų sumatuotų sortimentų pautinųjų beržo rąstų (PJ-B) – 118 vienetų, 
tarrąsčių beržo (TR-B) – 111 vienetų, popierrąsčių beržo (PP-B) – 177 vienetai, malkų beržo (ML-B) – 25 vienetai, 
tarrąsčių drebulės (TR-D) – 17 vienetų, malkų drebulės (ML-D) – 74 vienetai, tarrąsčiai juodalksnio (TR-J) – 1076 
vienetai, pjautienieji rąstai juodalksnio (PJ-J)  (2 pav.). 

 

 
 
2 pav. 19 kvartalo, 5a ir 11b sklypuose pagaminti sortimentai vienetais 
 

54 kvartale 6a sklype, kurio rūšinė sudėtis – 8J1B1D augavietė – Pd ir 20 a sklype, kurio rūšinė sudėtis – 
4L2J1B2A1E augavietė - Lds, medkirte buvo pagaminta pjautinųjų eglės rąstų (PJ-E) - 53 vienetai, tarrąsčių eglės (TR-
E) – 239 vienetai, popierrąsčių rglės (PP-E) – 238 vienetai, malkų eglės (ML-E) – 145 vienetai, pjautinųjų beržo rąstų 
(PJ-B) – 95 vienetai, tarrąsčių beržo (TR-B) – 100 vienetų, popierrąsčių beržo (PP-B) – 140 vienetai, malkų beržo (ML-
B) – 40 vienetų, tarrąsčių drebulės (TR-D) – 18 vienetų, malkų drebulės (ML-D) – 187 vienetai, tarrąsčiai juodalksnio 
(TR-J) – 229 vienetai, pjautienieji rąstai juodalksnio (PJ-J) – 65 vienetai, malkos juodalksnio (ML-J) – 692 vienetai, 
pjautienieji rąstai uosio (PJ-U) – 12 vienetų, malkos uosio (ML-U) – 168 vienetai, pjautienieji liepo rąstai (PJ-L) – 58 
vienetai, tarrąsčiai liepos (TR-L) – 611 vienetų, malkos liepos (ML-L) – 1007 vienetai (9 pav.). Viso 54 k vartale 
sumatuota 4097 vienetai sortimentų, tai sudaro 36,73 %  visų sumatuotų sortimentų (3 pav.). 
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3 pav. 54 kvartalo, 6a ir 20a sklypuose pgaminti sortimentai vienetais 
 

30 kvartale 1 sklype – rūšinė sudėtis 6E3B1U augavietė – Lds, medkirte buvo pagaminta pjautinųjų eglės rąstų 
(PJ-E) - 59 vienetai, tarrąsčių eglės (TR-E) – 160 vienetų, popierrąsčių rglės (PP-E) – 133 vienetai, malkų eglės (ML-E) 
– 75 vienetai, pjautinųjų beržo rąstų (PJ-B) – 72 vienetai, tarrąsčių beržo (TR-B) – 38 vienetai, popierrąsčių beržo (PP-
B) – 48 vienetai, malkų beržo (ML-B) – 18 vienetų, tarrąsčių drebulės (TR-D) – 5 vienetai, malkų drebulės (ML-D) – 
24 vienetai, tarrąsčiai juodalksnio (TR-J) – 126 vienetai, pjautienieji rąstai juodalksnio (PJ-J) – 57 vienetai, malkos 
juodalksnio (ML-J) – 249 vienetai, pjautienieji rąstai uosio (PJ-U) – 23 vienetai, malkos uosio (ML-U) – 207 vienetai, 
pjautienieji liepo rąstai (PJ-L) – 6 vienetai, tarrąsčiai liepos  (TR-L) – 43 vienetai, malkos liepos (ML-L) – 132 vienetai 
(10 pav.). Viso 30 kvartale sumatuota 1455 vienetai sortimentų, tai sudaro 13,05 %  visų sumatuotų sortimentų (4 pav.). 

 

 
 

4 pav. 30 kvartalo, 1 sklype pagaminti sortimentai vienetais 
 

Vertinant visus sumatuotus pjautinuosius rąstus, nustatyta, kad 1% eglės rąstų, 4,56 % beržo rąstų, 0,26 % 
juodalksnio rąstų ir 29,69 % liepos rąstų pagaminti neišlaikant keliamų genėjimo reikalavimų, todėl šie rąstai bus 
priskiriami žemesnei medienos sortimentų kategorijai. Net produktyviausias medynas gali netekti savo ekonominės 
naudos dėl klaidų padarytų medienos ruošos proceso metu (5 pav.). 
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5 pav. Pjautinųjų rąstų netinkamumas dėl blogo genėjimo 
 

Medkirte pagamintų rąstų kokybei įtakos turi medžio stiebo iš kurio pirmiausiai gaminami aukščiausios 
kategorijos sortimentai - pjautinieji rąstai, kreivumo. Analizuojant surinktus duomenis paaiškėjo jog  4,69 % liepos 
rąstų buvo blogai suskersuoti dėl netaisyklingos stiebo formos. 4,81 % eglės rąstų neatitiko kreivumo reikalavimų dėl 
staigaus nulaibėjimo priekelmėje (neatliktos papildomos priekelminės dalies nuopjovos). Beržo rąstų kreivumą 4.21 % 
įtakojo pelkinė augimvietė, bei neatliktos nuopjovos priekelminėje dalyje. Mažiausia kreivų rąstų dalis - juodalksnio 
2,11 % (6 pav.) 

 

 
 
6 pav. Pjautinųjų rąstų pasiskirstymas % dėl kreivumo 

 
Rečiau pasitaikantis medienos pažeidimas tarp pjautinųjų rąstų, gamintų medkirte, yra medienos plyšimas, kuris 

dažniausiai atsiranda dėl neteisingo medžio nuleidimo. Medienos plyšimams didelės įtakos turi operatoriaus darbo 
patirtis bei įgūdžiai. Daugiausia medkirtės pagamintų sutrūkusių rąstų pasitaikė beržo - 3,5 %, juodalksnio rąstų sutrūko 
- 1,32 %, eglės rąstų sutrūkusių pasitaikė tik 0,53 %, liepos rąstų sutrūkusių nebuvo (7 pav.). 

 

1
Eglės rąstai 1
Beržo rąstai 4,56
Juodalksnio rąstai 0,26
Liepos rąstai 29,69

1
Eglės rąstai 4,81
Beržo rąstai 4,21
Juodalksnio rąstai 2,11
Liepos rąstai 4,69
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7 pav. Sutrūkusių rąstų kiekis 
 

Analizuojant surinktus duomenis pagal biržės eksploatavimo technologinėje kortelėje nurodytus sortimentų 
ilgius, nustatyta, kad iš medkirtės pagamintų 379 vienetų juodalksnio rąstų 13 vienetų neatitiko biržės eksploatavimo 
technologinėje kortelėje nurodytų ilgių. Leistinos rastų ilgio paklaidos neatitiko 10 iš 285 vienetų beržo rastų, 8 iš 187 
vienetų eglės rąstų, 2 iš 64 vienetų liepos rastų, o uosio rąstų buvo nedaug 39 vienetai, jie visi buvo sugaminti tinkamo 
ilgio ir blogų nepasitaikė. Iš visų tirtų medkirtės pagamintų rastų 3,5 % beržo rąstų, 4,27 %  eglės rąstų, 3,43 %  
juodalksnio rąstų ir 3,12 % liepos rąstų neatitiko leistinos rastų ilgio paklaidos, todėl buvo prarasta aukštesnė kokybės 
klasė. Ruošiant medkirte pjautinuosius rąstus padaryta medienos pažeidimų, žievės nudraskymų kartu pažeisdama ir 
medieną. Dažniausiai pasitaikė atvejų, kai medieną pažeidė prasisukę medkirtės darbinės galvos ratukai. Šiuo atveju 
didžiausias pažeidimo gylis buvo 2 cm. ( 8 pav.). 

 

 
 
8 pav. Ilgio reikalavimų neatitinkantys rąstai pagal medžio rūšis  
 
Išvados 

 

1. Iš visų medkirte paruoštų sortimentų didžioji dalis atitiko pagaminto sortimento kokybės klasę – 93,93 
procentai. Nekokybiškų sortimentų dalis maža: sortimentų, kurie neatitiko ilgio, kreivumo, genėjimo 
reikalavimų buvo 6,07 procento nuo bendro pagaminto sortimentų kiekio. 

2. Nors medkirtės našumas yra gerokai didesnis nei motorpjūklo net ir mišrių lapuočių medynuose, tačiau iš 
gautų duomenų, galima teigti, jog reikėtų dažniau kalibiruoti prietaisą ar galąsti peilį norint sumažinti 
nekokybiškų sortimentų. 
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3. Labai svarbus veiksnys gaminant sortimentus mišriuose lapuočių medynuose su medkirte – operatoriaus 
patirtis ir atsakingumas. Šiuo atveju operatoriaus darbo stažas su medkirte 12 metų, tačiau daugiausia jis 
dirbo spygliuočių medynuose ir kirtimas mišriuose medynuose jam buvo nauja patirtis. Pagal gautus 
duomenis manoma, jog gautus  rezultatus įtakoja medyno rūšinė sudėtis. 
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QUALITY ANALYSIS OF THE QUALITY OF WOODEN SYNTHESIS PRODUCED IN 
HARDWARE MIXED WOOD 
 
Rimas BELAZARAS 
 
Summary 

The quality of the raw timber was and remains an important indicator of logging. In order to evaluate the quality 
of ready-made wood assortments as accurately as possible, they were evaluated at the logging site by a visual 
method immediately after crossing. All wood assortments made with wood: spruce, birch, aspen, alder, July and 
ash were evaluated. The quality of wood assortment preparation is evaluated by calculating the non-greasy 
branches, measuring the lengths of assortments, paying attention to their curvature and cracks due to errors in the 
cutting technology compared to the data presented in the technological card. After analyzing the collected data 
on the quality of the produced timber, it was found that the quality assortments were 6.07% compared to the 
assortments indicated in the stock exchange technological cards. All sorted assortments can be classified as good 
quality wood (consequence) or lower (firewood). The majority of the assortments in the felled felling areas 
consisted of firewood of 54.77%, and the resultant timber accounted for 45.23%. Assortment errors such as bad 
pruning, curving of curved stems into sickle logs, irregular cutting and felling of wood, fragmentation of part of 
the mast, or failure to calibrate the cutter head in time, and lack of operator experience in mixed deciduous 
stands also had a negative impact on the efficiency of the wood. 
 
Keywords: Logging, wood quality, assortments. 
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Miškotvarkos sekcija  
 
MEDIENOS IŠTRAUKIMO POVEIKIO LIEKANTIEMS MEDŽIAMS VERTINIMAS 
TARPINIUOSE KIRTIMUOSE 
 
Vilius ČINČIUKAS 
 
Santrauka 
 

Visi medienos ruošos darbai turi būti vykdomi kuo mažiau darant neigiamą poveikį gamtinei aplinkai, 
ypač miško paklotei  ir dirvožemiui, perspektyviam pomiškiui, miško žėliniams ir želdiniams, kirtimo 
plote paliekamiems augti medžiams. Vadinasi, kirtimų technologija reikalauja, kad mediena iš kertamo 
medyno būtų traukiama pastoviais, pagal reikalavimus įrengtais, valksmais ir kuo mažiau padaroma žalos 
liekantiems medžiams. 
Medienos ruoša yra nenutrūkstamas procesas. Nuolat didėja medienos poreikiai.  Medienos ruoša 
apibūdinama medienos paruošimo būdu, kokio pavidalo, forma yra pristatoma iki medienos išvežimo 
kelio. Išskiriami keli  medienos ruošimo metodai: stiebinis, sortimentinis, viso medžio, smulkintos 
medienos. Kad darbas vyktų greičiau buvo pasirinkta naudoti nebe stiebinę medienos ruošos technologiją, 
o žymiai efektyvesnę – sortimentinę, kurioje pradėti naudoti valksmai, skirti patogiam medienos 
išvežimui [2]. Pagal šią technologiją medžių stiebai supjaustomi (sortimentuojami) miške kirtimo metu. 
Medžio viršūnė ir šakos lieka vietoje. Tačiau vykdant tarpinius kirtimus, medynas gali ir nukentėti.  
Atsitinka, kad medvežei keliant sortimentus ir užkliūvant likusius medžius, jų stiebai yra pažeidžiami. 
Važiuojant valksmais, dažnai šalia esantys medžiai nukenčia, kaip ir jų šaknys nuo medvežės. Kertami 
medžiai verčiami valksmo kryptimi. Tada mediena būna arčiau valksmo ir medvežės manipuliatoriumi ją 
lengviau paimti, taip nepažeidžiant likusių medžių. Rąstai prie valksmo pritraukiami, pakraunami ir iš 
kirtavietės ištraukiami mechanizmais. Tai daroma nepriklausomai nuo kirtimo sezono. 
 
Pagrindiniai žodžiai: valksmas, medienos ištraukimas, savikrovė priekaba, medvežė 
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Įvadas 
 
Miškas yra vienas svarbiausių atsinaujinančių šaltinių, kurio reikšmė nuolat didėja dėl teikiamos įvairiapusės 

naudos valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir žmogui. Miškų ūkis yra svarbi Lietuvos ūkio šaka, kuri prisideda prie 
šalies bendrojo vidaus produkto didinimo. Miškų ūkio sektoriuje diegiamos ir naudojamos inovacijos – medienos 
ruošos mechanizavimas, nepriklausoma medienos matavimo sistema, miškų ūkio informacijos apdorojimo 
kompiuterizavimas. Siekiant efektyviau išnaudoti turimus resursus yra tobulinamos miško ūkio valdymo sistemos ir 
medienos ruošos technologijos [3]. 

Daugiatikslis miško naudojimas su mažiausiu poveikiu gamtinei aplinkai gaunant didžiausias pajamas 
apibrėžtas Miškų įstatyme, eilėje taisyklių, nuostatų, normatyvų bei rekomendacijų [5]. Gera kirtimo technologija 
laiduoja saugų ir našų darbą, palieka tinkamai sutvarkytą kirtavietę našiam medynui atkurti.  Rąstai, popiermedžiai, 
malkos ir kitokia produkcija iš miško išvežama valksmais specialiomis mašinomis, kurios darbas įtakoja ir visą 
medyno būklę ir pažeidimus. Padaryti pažeidimai stipriai nulems tolimesnį viso medyno augimą. 

Visi medienos ruošos darbai turi būti vykdomi, kuo mažiau darant neigiamą poveikį gamtinei aplinkai, ypač 
miško paklotei  ir dirvožemiui, perspektyviam pomiškiui, miško žėliniams ir želdiniams, kirtimo plote paliekamiems 
augti medžiams[1]. Vadinasi, kirtimų technologija reikalauja, kad mediena iš kertamo medyno būtų traukiama 
pastoviais, pagal reikalavimus įrengtais, valksmais ir kuo mažiau padaroma žalos liekantiems medžiams[4]. Šiuo 
tyrimu siekiama įvertinti kirtavietę po technikos atliktų ruošos darbų. 
 
Darbo tikslas – įvertinti ir nustatyti, medienos ištraukimo poveikį tarpinio kirtimo kirtavietėse po sortimentų 
ištraukimo. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti medžių stiebų pažeidimus. 
2. Įvertinti medžių šaknų pažeidimus ir paliktas ištraukimo technikos vėžes. 
3. Lyginti medienos ištraukimo techniką bei operatoriaus darbo stažą. 
4. Nustatyti, kuriuose kirtavietės vietose pažeidimų daugiausia. 

 
 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Kuršėnų regioninio padalinio Paežerių ir Ilgšilio girininkijose pasirinkti tarpinio kirtimo sklypai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimas buvo atliktas medynuose, kuriuose buvo atlikti tarpinio kirtimo kirtimai, o mediena išvežta 
medvežėmis ir traktoriais su savikrovemis priekabomis. Pradėta nuo sklypų pasirinkimo girininkijose bei sklypų 
tinkamumo įvertinimo. Kirtimuose sudaryta valksmų sistema kurios atžvilgiu ir buvo fiksuojami pažeidimai.  
Matuojami medžių pažeidimai, kurių duomenys fiksuojami duomenų rinkimo lentelėse. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Kuršėnų regioninis padalinys įsikūręs šiaurės Lietuvoje. Urėdijos miškai išsidėstę Šiaulių, Telšių ir Kelmės 
rajonuose. Miškų plotą sudaro 36116,45 ha. Kuršėnų regioninio padalinio miškai auga įvairiuose augavietėse, todėl 
yra mišrūs, geros kokybės medynai. Paežerių girininkijos prižiūrimą teritoriją sudaro 3950 ha miškų, o Ilgšilio  
4200 ha. 

Regioniniame padalinyje per metus (2018 m.) iškertama 160 tukst.m3 medienos (120 tūkst. m3  iš pagrindinių, 
40 tūkst.m3 tarpiniais kirtimais ir 2,8 tūkst. m3 kitais kirtimais). Ilgą laiką urėdija taiko sortimentinės medienos 
ruošos technologiją. Visus medynų  kirtimus ir medienos ištraukimą vykdo rangovai, sudarę sutartis su urėdija. 
Beveik visa medienos dalis parduodama Lietuvos įmonėms. Todėl svarbi medienos kokybę, kuriai didelę įtaką 
sudaro tarpiniai kirtimai. 
 
1 lentelė. Tiriami sklypai Paežerių girininkijoje. Operatoriaus stažas 10 metų, Valtra N 141+Knonos 140WDM su 
elektrohidrauliniu manipuliatoriaus valdymu. 
 

  Tarpiniai kirtimai Pažeriu girninkijoje 
Eil 
Nr. 

Kv. 
Nr. 

Skl 
Nr. 

Amžius Medyno rūšinė 
sudėtis 

Skl. 
plotas 

Technikos 
svoris  t. 

Medžių žaizdos  vnt. Vėžių gylis 
cm vid. Kamieno Šaknų    



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

121 
 

1. 11 5 30 10E 4.4 14.5 2 3 40 
2. 40 10 35 8E2B 6.1 14.5 3 0 35 
3. 60 2 25 7E2Bt1B 4.3 14.5 5 2 50 
4. 69 9 30 7E3B 5.2 14.5 2 3 45 
5. 70 1 40 5E2B2D 8.0 14.5 15 5 60 

 
2 lentelė. Tiriami sklypai Ilgšilio girininkija. Operatoriaus stažas 10 metų, traktorius Belarus 1025+Palms 4WD su 
hidrauliniu manipuliatoriaus valdymu 
 
  Tarpiniai kirtimai Ilgšilio girninkijoje 
Eil 
Nr. 

Kv. 
Nr. 

Skl 
Nr. 

Amžius Medyno 
rūšinė sudėtis 

Skl. 
plotas 

Technikos 
svoris t 

Medžių žaizdos vnt. Vėžių gylis 
cm  vid. Kamieno Šaknų 

1. 3 19 35 5E4B1D 4.0 8.0 5 3 30 

2. 15 2 20 9E1B 6.5 8.0 3 0 20 

3. 61 10 25 8E2D 3.5 8.0 10 6 25 

4. 75 20 40 6E4B 5.5 8.0 5 2 20 

5. 94 3 40 10E 9.0 8.0 20 10 50 

Tyrime naudojami duomenys buvo surinkti atliktais matavimais kirtavietėse. Matavimai  atlikti tarpinio 
naudojimo kirtavietėse, kuriuose buvo įvykdyti visi ruošos darbai. Iš viso buvo išmatuota 10 įvairios rūšinės 
sudėties kirtimo sklypų. 

Medienos ištraukime labai didelę įtaką turi valksmų sistemos įrengimo kokybė bei technikos operatoriaus 
dirbančio su miško technika, patirtis. Galima teigti, jog medienos išvežimui geriau tinka būtent tam paruošta ir 
sukonstruota technika.  

Lyginti vėžių gylio vidurkius važinėjus tam tikrai technikai netikslinga, nes tai priklauso nuo augavietės ir 
tuo laiku buvusių sąlygų. Vėžių gylis visame sklypo plote buvo panašus, išskyrus kai kurias drėgnesnio dirvožemio 
vietas.  
Išvados 
 

1. Atlikus skaičiavimus gauta, kad  kamieno žaizdų padaryta 1,24 vnt. hektare, o šaknų 0,6 vnt. hektare. 
2. Pastebėta, kad šaknų pažeidimų skaičius ir vėžių gylis priklauso nuo technikos. 
3. Nors operatorių darbo stažas vienodas, bet vienam iš operatorių dirbant su elektrohidrauliniu 

manipuliatoriumi pažeidimų buvo rasta mažiau. 
4. Didžioji dalis medžių šaknų ir liemens pažeidimų padaryti augusiems šalia valksmo medžiams. 
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ASSESSMENT OF WOOD EXTRACTION EFFECTS ON REMAINING TREES IN 
INTERMEDIATE FELLINGS 
 
Vilius ČINČIUKAS 
 
Summary 
            

All logging operations must be carried out with the least possible negative impact on the natural environment, 
especially on the forest floor and soil, on the prospective undergrowth, forest plants that are growing naturally 
and that are planted, trees left in the felling area. This means that the cutting technology requires that the timber 
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from the stand being cut would be pulled by constant hauls equipped as required, and the damage to the 
remaining trees would be minimized. 
Logging is a continuous process. Timber needs are constantly increasing.  The logging is described in the form 
of wood preparation, in which form it is delivered before the timber exit route. Several methods of wood 
preparation are distinguished: stem, assorted, whole wood, shredded wood. In order to make the work faster it 
was chosen not to use stem logging technology, but much more efficient - assortment, in which it was started to 
use hauls for convenient removal of wood. Under this technology, tree stems are cut (assorted) in the forest 
during cutting. The top and branches of the tree remain in place. However, in the case of intermediate cuts, the 
stand may suffer.  
It happens that the timber trucks raise the assortments and hit the remaining trees thus damaging their stems. 
When driving in hauls, often the nearby trees suffer as well as their roots from the timber trucks. The trees being 
cut are turned in the direction of the haul. The wood is then closer to the haul, and it is easier to take it with the 
manipulator of the timber truck, without damaging the remaining trees. Logs are attracted to the haul, loaded and 
retrieved from the felling site by logging machines. This is done regardless of the cutting season. 

 
Keywords: haul, timber extraction, self-loading trailer, forwarder 
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PRODUKTYVIAUSIŲ BRĘSTANČIŲ IR BRANDŽIŲ LIETUVOS PUŠYNŲ 
DENDROMETRINIS ĮVERTINIMAS 
 
Rokas DZINGELEVIČIUS 
 
Santrauka 

 
Tyrimų tikslas yra įvertinti produktyviausius bręstančius ir brandžius grynus Lietuvos pušynus. Buvo tirti 1,1 ha 
ir didesnio ploto 90 – 110 metų amžiaus produktyviausi paprastosios pušies medynai. Visi tyrimų objektai 
išsidėstę Prienų regioniniame padalinyje. Medynams įvertinti, apskaitos aikštelių skaičius buvo nustatytas 
atsižvelgiant į Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos (2016)  24.3 priedą. Tyrimo metu buvo vertinami 
pagrindiniai medynų dendrometriniai rodikliai (aukštis, skersmuo, aukštis iki žalių bei sausų šakų, Krafto klasė) 
bei selekciniai (kreivumas ir jo pobūdis, šakų storis, dviviršūniškumas, pasvirimas).  
Tyrimo metu nustatyta, kad miškotvarkos instituto pateikti medynų aukščiai vidutiniškai yra apie 1 m mažesni, 
nei gauti mūsų tyrimų metu. Vidutiniai medynų skersmenys 5 proc. didesni už miškotvarkos pateiktus duomenis. 
Tirtų medynų vidutinis tūris 74 m3/ha didesnis nei nustatytas miškotvarkos darbų metu. 

 
Raktiniai žodžiai: pušynai, produktyvumas, našumas. 

 
Įvadas 
 

Viena iš labiausiai paplitusių mūsų šalies miškuose medžių rūšių yra paprastoji pušis. Pagal miškų ūkio 
statistikos duomenis (2017 m.), Lietuvoje pušynai užima 720,3 tūkst. ha. Labiausiai pušynai paplitę yra rytų, pietryčių ir 
pietų Lietuvoje, taip pat vakarų Lietuvoje apie pajūrį. 
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Miškui didelę įtaką daro žmogaus ūkinė veikla, todėl ūkininkaujant miške būtina rūpintis ne tik kaip išauginti 
reikiamą medienos kiekį, bet ir kaip išauginti geriausios kokybės medieną.  

Medienos kokybė priklauso nuo daugelio įvairių veiksnių: šakotumo, kreivumo ir kt. (Vasiliauskas, 2009). 
Tyrimai buvo vykdomi našiausiuose Lietuvos pušynuose, todėl yra svarbu išsiaiškinti kokios priežastys lėmė, kad 
tiriami medynai išsiskiria iš kitų tokio pat amžiaus medynų padidėjusiu produktyvumu bei dendrometriniais rodikliais. 
 
Darbo tikslas - įvertinti produktyviausių bręstančių ir brandžių grynų Lietuvos pušynų kiekybinius ir kokybinius 
parametrus. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti produktyviausių Lietuvos pušynų  dendrometrinius parametrus; 
2. Įvertinti produktyviausių Lietuvos pušynų kokybinius rodiklius. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
Tyrimai atlikti 2018 metais. Darbo metu įvertinta 17 grynų, 90-110 metų amžiaus Lietuvos pušynų, kurių plotas 

kito nuo 1,1 ha iki 11,3 ha. Medynai pasižymėjo dideliais (>600 m3/ha) sukauptais tūriais. 
Visi produktyviausi Lietuvos pušynai išsidėstę Lietuvos pietinėje dalyje – Prienų regioniniame padalinyje. 

 
Tyrimų metodika 

 
Medynų dendrometriniai rodikliai buvo nustatomi laikinose tyrimų aikštelėse, kurios išdėstomos tolygiais 

atstumais sklype. Minimalus apskaitos aikštelių skaičius medyne buvo nustatomas atsižvelgiant į Miškotvarkos darbų 
vykdymo instrukcijos (2016)  24.3 priedą. 1,1-2,0 ha ploto sklypuose buvo išskiriamos 4 apskaitos aikštelės, 2,1-3,0 ha 
- 5 apskaitos aikštelės, 3,1 ir daugiau  ha – 7 apskaitos aikštelės. Lauko darbų metu apskaitos aikštelės buvo atidedamos 
naudojantis rankiniu GPS prietaisu. 

Norint įvertinti našiausius Lietuvos pušynus dendrometriniais aspektais, buvo matuojami visi storesni nei 8 cm 
1,3 m aukštyje medžiai. Kiekvienam į apskaitos aikštelę patenkančiam medžiui nustatyti tokie dendrometriniai (aukštis, 
skersmuo, žalių bei sausų šakų aukštis, Krafto klasė) bei kokybiniai (kreivumas ir jo pobūdis, šakų storis, 
dviviršūniškumas) rodikliai. 

Įvertintas esamas tikslinių medžių rūšių pomiškis (vnt./ha), trako tankis,  pagrindinės trako rūšys ir žolinė danga. 
Kiekvienoje apskaitos aikštelėje buvo patikslinta augavietė. 

Tyrimo duomenys apdoroti MS Office ir Statistika programų paketais. 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Tyrimo metu išskirta 81 laikina apskaitos aikštelė, jose įvertinta 3194 medžių. Visi gauti rezultatai buvo 
palyginti su miškotvarkos darbų metu gauta informacija.  

Miškotvarkos duomenimis, vidutiniai aukščiai tiriamuose medynuose siekė 32 – 35 m. Mūsų atlikto tyrimo 
duomenų analizė rodo, kad vidutiniai medynų aukščiai kito nu 29 iki 36 m. Didžiausias vidutinis aukštis nustatytas 23 
kv. 7 sklype ir siekė 36 m, mažiausias 98 kv. 17 skl. – 29 m. 

Įvertinus tiriamų medynų duomenis  ir palyginus su miškotvarkos duomenimis, nustatyta, kad 7 medynuose (23 
kv. 7 skl., 23 kv. 11 skl., 23 kv. 13 skl., 70 kv. 39 skl., 93 kv. 10 skl., 99 kv. 17 skl.) nustatytas vidutinis aukštis didesnis 
už miškotvarkos nustatytą, o  6 medynuose (58 kv. 5 skl., 70 kv. 35 skl., 83 kv. 3 skl., 93 kv. 3 skl., 96 kv. 19 skl., 98 
kv. 57 skl.) aukštis buvo mažesnis. 4 medynuose (70 kv. 29 skl., 75 kv. 54 skl., 89 kv. 39 skl., 94 kv. 16 skl.) tyrimo 
metu nustatytas vidutinis aukštis atitinka miškotvarkos duomenis (1 pav.). 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

124 
 

 
 

1 pav. Tiriamų medynų vidutinio aukščio įvertinimas ir palyginimas su miškotvarkos duomenimis 
 

Tyrimo metu įvertintas vidutinis minėtų medynų skersmuo. Nustatyta, kad 13 medynų (23 kv. 7 skl., 23 kv. 11 
skl., 23 kv. 12skl., 23 kv. 13 skl., 58 kv. 5 skl., 70 kv. 29 skl., 70 kv. 39 skl., 75 kv. 54 skl., 83 kv. 3 skl., 89 kv. 39skl., 
93 kv. 10 skl., 94 kv. 16 skl., 96 kv. 19 skl.,) gauti didesni skersmens įverčiai, 4 medynuose (70 kv. 35 skl., 93 kv. 3 
skl., 98 kv. 57 skl., 99 kv. 17 skl.) nustatytas vidutinis skersmuo yra mažesnis už miškotvarkos darbų metų nustatytą 
vidutinį skersmenį. Miškotvarkos duomenimis, vidutiniai skersmenys medynuose siekė 36 – 42 cm ir iš esmės 
nesiskyrė nuo gautų rezultatų tyrimo metu. (2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Tiriamų medynų vidutinio skersmens įvertinimas bei jo palyginimas su miškotvarkos duomenimis 
 
Tiksliam medienos tūriui 1 ha nustatyti, kiekvienam medžiui buvo apskaičiuotas jo tūris pagal nenukirsto miško 

tūrio lenteles. Apskaičiavus medynų tūrius, gauti rezultatai buvo palyginami su miškotvarkos pateikiamais duomenimis. 
Nustatyta, kad našiausias yra 23 kv. 13 skl. augantis medynas, kurio tūris 1 ha siekė 785 m3 (3 pav.). Vidutinis vieno 
medžio tūris šiame sklype nustatytas – 2,46 m3. Medynas auga Ncl augimvietėje.  

Mažiausias iš tirtų medynų tūris nustatytas 98 kv. 57 skl. - 605 m3. Vidutinis vieno medžio tūris čia siekė – 2,684 
m3/ha. 
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3 pav. Medynų tūrių įvertinimas ir palyginimas su miškotvarkos duomenimis 
 

Darbo metu buvo įvertintas medžių erdvinis išsidėstymas medyne. Tirtuose  medynuose vyravo III Krafto klasės 
medžiai, kurie vidutiniškai sudarė 62 %. Antros Krafto klasės medžiai sudaro 22 % nuo visų medynų medžių. Jų lajos 
palyginti gerai išsivysčiusios, medžiai yra 1,1 – 1,12 karto aukštesni už vidutinius. Tai gerai apšviesti medžiai, kurių 
stiebai yra aukšti tiesūs ir mažai nulaibėję.  

Tirtuose medynuose vidutiniškai I Krafto klasės medžiai sudaro 5 % nuo visų tirtų medžių. Tai galingiausi ir 
storiausi medžiai. IV ir V klasės medžiai medyne sudaro apie 10 %, tai labiausiai stelbiami ir sunykę medžiai (4 pav.). 
 

 
 

4 pav. Tirtų medžių pasiskirstymas Krafto klasėmis 
 
Vienas iš svarbesnių  medienos kokybinių parametrų – kamienų tiesumas ir šakų storis. Tyrimo metu nustatyta, 

kad tiesūs medžiai sudarė 86 %, vidutinio kreivumo 12 %, kreivi – 2 %.  
Atlikus visų tirtų medynų analizę pagal šakų storį, nustatyta, kad medynuose dominuoja medžiai su plonomis 

šakomis. Tirtuose medynuose medžiai su vidutinio storio šakomis sudaro – 22 %, storomis šakomis – 9 % nuo visų tirtų 
medžių. 
 
 
Išvados 
 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad  miškotvarkos pateikti medynų aukščiai vidutiniškai yra apie 1 m mažesni, nei 
gauti tyrimų metu, o vidutinis skersmuo didesnis apie 2 cm. 

2. Tirtų medynų vidutinis tūris sklypuose yra 74 m3/ha didesnis nei pateiktas miškotvarkos duomenyse. 
3. Tiesūs medžiai sudarė 86 %, vidutinio kreivumo 12 %, kreivi – 2 %. 
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DENDROMETRIC EAVALUATION OF S. PINUS YOUNG HIGH – FOREST 
PRODUCTIVITY 
 
Rokas DZINGELEVIČIUS 
 
Summary 
 

The study was carried out in the most productive stands of the s. pinus , with an erea of not less than 1,1 ha and 
aged varies from 90 to 110 years old. Research objects are located in „Prienų regioninis padalinys“. The number 
of sample plots were chosen in accordance with recommendations for forest measurement (2016) from forest 
management department (2016). Dendrometer (height, DBH, height of green and dry branches, Kraft‘s classes) 
and selective ( stem sraightness, branch, thickness, forking) parameters were measured on the sites. There were 
distinguished circular sample plots and trees were measured in two methods: visual with tools measure and 
evaluating method. It was determined that the data from Forest management department on average are about 1 
m lower than those obtained during research and average diameter of the stands ir higher. The amount average of 
tested stand is 74 m3 /1 ha higher than given in the forest management department data. 
 
Keywords: productivity, pine stands 
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Straipsnyje nagrinėjama VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniame padalinyje vykdoma biokuro 
ruoša ir pateikiama jos ekonominė analizė. Įvertintos biokuro ruošos ir pardavimo apimtys 2015 – 2017 metais, 
atlikti miško kirtimo liekanų, skiedrų ir apvaliosios medienos savikainos, pelno skaičiavimai ir įvertintas 
medienos biokuro ruošos ekonomiškumas. Įvertinus miško biokuro ruošos ir pardavimo apimtis nustatyta, kad 
Tauragės regioninis padalinys 2015 – 2017 metų  laikotarpiu gamino ir pardavė 11,2 tūkst. m³ kirtimo liekanų 
kurui; 2015 – 2017 metais skiedrų gamino ir pardavė 37,2 tūkst. m³ miestų biokuro katilinėms, 2015-2017 
metais apvaliosios medienos pagamino ir pardavė 386,4 tūkst. m³. Nustatyta minėtų produkcijos rūšių ruošos bei 
transportavimo savikaina. Siekant apskaičiuoti gaminamo biokuro kiekius, buvo matuojamos produkcijos krūvos 
kelkraštyje bei prikabose. Žinant produkcijos malimo į skiedras kiekius, savikainą bei pardavimo kainą, buvo 
apskaičiuoti ekonominiai rodikliai, parodantys Tauragės regioniniame padalinyje ruošiamo biokuro produkcijos 
pelningumą. 
 
Raktiniai žodžiai: medienos ruoša, medienos biokuras, kirtimo liekanos, apvalioji mediena, savikaina, 
pelningumas. 

 
Įvadas 

Sunku pasakyti, kaip pirmykštis žmogus pirmąkart įsižiebė ugnį ir ją saugojo savo oloje, tačiau, be abejonės, tai 
buvo susiję su mediena ir mišku. Sumedėjusius augalus žmogus nuo seno naudojo kurui ir savo būsto šildymui. Netgi 
dabar beveik pusė pasaulio miškuose iškertamos medienos sunaudojama kurui. Tradicinių energijos šaltinių pakeitimas 
biomase ar kitais atsinaujinančiais energijos šaltiniais padeda taupyti už perkamą įvežtinį kurą sumokamas lėšas, 
mažinti priklausomybę nuo kuro importuotojų, spręsti gamtosaugos problemas ir gerinti aplinkos kokybę, papildomai 
apkrauti vietinę pramonę, mažinti bedarbystę ir kurti naujas darbo vietas, didinti energijos tiekimo patikimumą. 
Lietuvoje yra gausūs biomasės ištekliai, tačiau iki šiol energetikoje panaudojama tik maža jų dalis. Domėjimasis šiais 
ištekliais ir jų naudojimas nuolat auga. Kadangi biomasės ištekliai yra riboti, jų vartojimas turi būti tvarus.  

Kasmet Lietuvos miškuose iškertama apie 50% medienos priaugamo kiekio. Pagal tai Lietuva yra viena 
mažiausiai medienos prieaugio naudojnčių ES valstybių. Neišnaudojama Lietuvoje 128 tūkst. ha registruotos laisvos 
žemės plotų. Lietuvoje išplėtota centralizuota šildymo sistema, užimanti 65% šildymo sektoriaus. Šiuo metu iš biokuro 
Lietuvoje pagaminama apie 69 proc. visos centralizuotai tiekiamos šilumos. 2020 m. planuojama iš biokuro gaminti 
apie 80-85 proc. šilumos. Palyginimui, 2000 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis bendrame kuro balanse 
šilumos gamybai tesiekė tik 2 proc. Biokuro naudojimas  Lietuvoje šilumos energetikoje prasidėjo 1988 m., pastačius 6 
MW katilinę kūrenamą biokuru Biržuose. Vėliau atkurtoje Lietuvoje 1994 m. Molėtuose įrengtas 4 MW katilas. Jame 
kūrenama smulkinta mediena ir jos liekanos, kaip pjuvenos, pjovimo atliekos [Lietuvos Šilumininkų Tiekėjų Asociacija] 
Dar vėliau, 2006 m., „Vilniaus energija“ sumontavo 43 MW šiluminės ir 13 MW elektrinės galios biokuro katilinę, kuri 
lieka didžiausia Lietuvoje. Tai davė potencialą biokuro pramonės sukūrimui (įkurtos įmonės, Lietuvoje gaminančios 
našius biokuro katilus). 2013 m. pabaigoje šilumos tiekimo įmonėse veikė 265 biokuro katilai, kurių instaliuota 
šiluminė galia (su kondensaciniais ekonomaizeriais) sudarė apie 716 MW, 2018 m. pasiekė 1589 MW šilumos galios. 
Atitinkamai kuro sąnaudos siekė apie 3 tūkst. tne biokuro – tai rodo didesnį biokuro poreikį ir sunaudojimą, kuris bus 
išnaudotas efektyviai vidaus rinkoje, naudojantis pigesniu kuru, negu importuojamas. Projektai įgyvendinami iš ES 
2014-2020 m. struktūrinės paramos bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo 
metu planuojami projektai, 2020 metų pabaigoje biokuro katilų suminė šiluminė galia pasieks beveik 2600 MW ir tai 
viršys bazinį šilumos apkrovimą (1700 MW) žiemos metu. Centralizuotam šilumos tiekimui šiandien reikia visų rūšių 
kuro apie 1 000 000 tne/metus. Pasiekus 60 % AEI dalį centralizuotam šilumos tiekimui, biokuro bus sunaudojama apie 
600 000 tne/metus [2;3;6;8;9]. 

Plečiantis biokuro naudojimui, miško sektoriuje privalu vertinti materialinių, žmogiškųjų ir piniginų išteklių 
naudojimą bei nustatyti kuro ruošos pelningumą.   
 
Darbo tikslas: atlikti miško kirtimo liekanų ruošos ekonominę analizę. 
 
Darbo uždaviniai: 
 

1. Įvertinti kirtimo liekanų ruošos apimčių dinamiką 2015 – 2017 m. 
2. Įvertinti medienos skiedros gamybos apimtis tuo pačiu laikotarpiu.  
3. Apskaičiuoti kirtimo liekanų bei skiedros gamybos savikainą. 
4. Atlikti kirtimo liekanų bei skiedros gamybos pelningumo analizę. 

 
Tyrimo duomenys (objetas):  
 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio apskaitos duomenys apie miško kirtimo liekanų ruošą 
2015 – 2017 metais. 
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Metodika 
 
Vidutiniškai Tauragės regioninis padalinys pagamino 12 tūkst. m³ kirtimo liekanų, skiedrų pagamino apie 15 

tūkst. m³ iš pagrindinio ir tarpinio kirtimo naudijimo biržių. Buvo nustatytos kirtimo liekanų ir skiedrų kurui ruošos ir 
pardavimų apimtys. Informacija buvo apibendrinama 2015 – 2017 metų laikotarpiui. Duomenys sugretinti su 
planuotomis kirtimo liekanų ir skiedrų gamybos apimtimis. 

Norint sužinoti 1 m³ Tauragės regioniniame padalinyje pagamintų kirtimo liekanų ir skiedrų savikainą, buvo 
naudoti tokie duomenys: miško kirtimo liekanų ištraukimo sąnaudos, skiedrų gamybos sąnaudos ir transportavimo 
išlaidos. Produkcijos ištraukimo išlaidos apskaičiuotos, nustatant operacinį šio darbo našumą (Nop, m³/h): 
 

Nop = V ÷ (tvaz) (1). 
čia: V – kirtimo liekanų tūris, m³; 
tvaz – važiavimo biržėje laikas, tenkantis 1 ištraukimui, h;  
 

Remiantis VĮ Valstybinės miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio apskaitos duomenimis, apskaičiuoti 
reikalingi kaštai 1 m3 kirtimo liekanų, skiedrų ir apvaliosios medienos pagaminimui: 

-kapitalo kaštai; 
-operaciniai kaštai; 
-darbo užmokestis. 
Pagaminto medienos kuro kiekiai matuoti krūvose ir priekabose po susmulkinimo į skiedras. Skaičiavimai atlikti 

pagal ,,Apvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimo taisykles”, matuojant grupiniu metodu (Medienos tūrio 
lentelės, 2010) [1]. 

Medienos tūris rietuvėje skaičiuotas pagal formulę: 
 

Vr = (H·L·B)·Kg (2). 
Čia: H – rietuvės aukštis, m; 
L – rietuvės ilgis, m;  
B – rietuvės plotis, m; 
Kg – rietuvės glaudumo koeficientas; 
 

Savikainos duomenys palyginti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio parduodamos 
atitinkamos produkcijos kainų vidurkiu. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Įvertinus VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniame padalinyje surinktus duomenis apie biokuro 
gamybą ir prekybą 2015- 2017 metais, matomas ženklus pagaminamų ir parduodamų kiekių svyravimas. Susumavus 
visų metų pagamintą ir parduotą biokurą pastebima, kad per pastaruosius metus Tauragės regioninis padalinys 
pagamindavo ir parduodavo nuo 2,3 iki 4,5 tūkst. m³, vidutiniškai 3,4 tūkst. m³ kirtimo liekanų kurui, tokiu būdu 
vykdydamas VĮ Valstybinių miškų urėdijos nustatytas kirtimo liekanų ruošos užduotis. Kasmet buvo parduodamos ne 
visos paruoštos kirtimo liekanos. 2016 metais buvo parduota tik 2,3 tūkst. m³ kirtimo liekanų, nes dalies liekanų 
pardavimas vėlavo. 

Skiedrų Tauragės padalinys pagamino vidutiniškai 11,2 tūkst. m³, arba 37,2 tūkst. m³ per trejus metus (1 pav.). 
Tauragės regioniniame padalinyje 2015 – 2017 metais skiedra buvo gaminama iš įvairių sortimentų - malkinės 
medienos (ML-1; ML-2; ML-3) plokščių medienos (PM-SP; PM-LP) ir kirtimo liekanų (KA, KAD) (1 lentelė). Skiedrų 
kiekis buvo matuojamas po sumalimo pakrovus į transportą bei taikant glaudumo koeficientus. 

 
1 lentelė. Skiedrų kiekiai ir jų gamybai panaudota žaliava, m³ 
 
                  Metai 
Žaliavos          

2015 m. 2016 m. 2017 m. Iš viso 

ML-1 17,01 677,17 752,90 1447,08 
ML-2 33,9 2263,93 2142,00 4439,83 
ML-3 5205,86 12605,99 11395,06 29206,91 
PM-SP 39,72 804,21 227,39 1071,32 
PM-LP 3,78 324,11 225,00 552,89 
KA, KAD - 256,84 - 256,84 
SM - - 32,54 32,54 
SK - - 232,39 232,39 
Iš viso 5299,73 16932,25 15007,28  
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1 pav. VĮ Valstybinių miškų urėdija Tauragės regioninio padalinio kirtimo atliekų, skiedros ir apvaliosos medienos 
ruošos ir pardavimų apimtys 2015 – 2017 metais, m3 

 

 
 

2 pav. Skiedros gaminimo savikaina 
 

 
 

3 pav. Skiedros transportavimo savikaina 

4565,55 m3 
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111.271 € 

128.180 € 
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76.552 € 
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Didžiausią skiedros gamybos bei transportavimo savikainos dalį sudarė kuras ir tepalai bei darbo užmokestis (2 

pav., 3 pav.).  
Nustačius vidutinį našumą, buvo įvertinta medienos biokuro savikaina (4-6 pav.).  

 

 
4 pav. Kirtimo liekanų gamybos savikaina 
 

 
5 pav. Skiedros gamybos savikaina 

 
 

Vidutinė kirtimo liekanų ruošos savikaina 2015 – 2017 metais buvo 7,0 Eur/m³, o vidutinė skiedros savikaina - 
52,36 Eur/m³. 

Žinant sumatuotos produkcijos po sumalimo į skiedras kiekius, savikainą bei pardavimo kainą, įvertintas biokuro 
ruošos pelningumas. Tauragės regioninis padalinys už 11170 m3 kirtimo atliekų gavo 128093 Eur pajamų. Tokį kirtimo 
atliekų kiekį pagaminti kainavo 75140 Eur, o bendrasis pelnas sudarė 52953 Eur, arba 4,74 Eur/m3 (7 pav.). 

 

 
6 pav. Apvaliosos medienos gamybos savikaina 
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7 pav. Kirtimo liekanų gamybos grynasis pelnas 

 

 
 
8 pav. Skiedrų gamybos grynasis pelnas. 

 
Už 37239 m3 skiedrų Tauragės regioninis padalinys per trejus metus gavo 1670648 Eur pajamų, sąnaudų patyrė 

už 1613732 Eur, bendrasis pelnas siekė 56916 Eur. 2015 metais skiedros gamyba buvo nuostolinga (-1,68 Eur/m³, o per 
trejus metus vidutinis skiedros gamybos pelnas siekė 1,53 Eur/m³ (8 pav.). 
 
 
 
 
Išvados 
 

1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninis padalinys 2015- 2017 m. laikotarpiu gamindavo ir 
parduodavo nuo 2,3 iki 4,5 tūkst. m³ kirtimo liekanų kurui kasmet. 

2. Nagrinėjamu laikotarpiu skiedrų gamybos apimtys išaugo nuo 5,3 tūkst. m³ 2015 metais iki 15 – 17 tūkst. m³ 
2016 – 2017 metais. 

3. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniame padalinyje kirtimo liekanų gamybos vidutinė savikaina 
siekia 7,0 Eur/m3, skiedros gamybos savikaina 52,36 Eur/m3. 

4. Esant kirtimo liekanų  vidutinei kainai 12,2 Eur/m3, o skiedros kainai 61,34 Eur/m3, abiejų produkcijos rūšių 
gamyba yra pelninga. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF LOGGING RESIDUES PRODUCTION 
 
Tadas KASPUTIS 
 
Summary 

 
Production of biofuel in Tauragė regional division of State Forest Enterprise is being investigated in the article as 
well as economic analysis of the process is being carried out. The amount of forest biofuel production and sales 
in 2015 - 2017 is being examined and analyzed. Calculations of the costs and profitability of collection and 
hauling of forest biofuel are presented. The results of research showed that Tauragė regional division of State 
Forest Enterprise during 2015 - 2017  produced and sold 11.2 thous. m³ of logging residues, 37.2 thous. m³ of 
wood chips and 386.4 thous. m³ of commercial roundwood. In order to find out the quantities of biofuel 
production produced, biofuel piles and chips in trailers were measured. Knowing the quantities of the products 
after grinding into the chips, the use of material labor and monetary resources, which showed profitability of 
forest logging residues production, were calculated. 

 
Key words: logging, wood biofuel, logging residuesroundwood, costs, profitability. 
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Miškotvarkos sekcija  
 
NORMALAUS DRĖGNUMO IR LAIKINAI UŽMIRKUSIŲ AUGAVIEČIŲ MEDYNŲ 
AUGINIMO IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. 

 
Justinas KULBĖ 
 
Santrauka 
 

Atliekant šį darbą pagrindinis tikslas buvo sužinoti kaip ir kokiu būdu yra geriausia atkurti medynus, pasirinktose 
Nc ir Lc augavietėse, kuriose augavietėse yra geriau atkurti medynus ir kaip skiriasi išlaidų ir gaunamų pajamų 
dydžiai. Auginimo išlaidos ir planuojamos pajamos vertinamos  per visą auginimo laiką iki medynų brandos. 
Šiame darbe naudojami Šiaulių regioninio padalinio miškų kadastro duomenys. Jie buvo grupuojami, atliekam 
duomenų analizė, atliekama lyginamoji analizė,tarpsuavyje lyginami gauti rezultatai, bei formuluojamos išvados. 
Darbo atlikimo eigoje taip pat buvo vertinama dažniausiai atkuriamų medynų rūšinės sudėtys, pagal jas sukuriant 
medynų modelius, apskaičiuojamos pajamos už medieną kirtimo metu bei apskaičiuojama miško renta, 
diskontuotos pajamos. 
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Pagrindiniai žodžiai: Miško renta, pajamos, išlaidos, lyginamoji analizė, diskontuotos pajamos. 

 
Įvadas 
 

Miškas – gamtos turtas, kuriuo žmonija naudojasi visais istorijos laikotarpiaias – nuo jos ištakų iki nūdienos 
(Karazija, 2008). Miškas turi didžiulę ekonominę, ekologinę bei socialinę reikšmes. Be miško ir jame esančios 
įvairiausios produkcijos (mediena, grybai, uogos, vaistinės žolės ir kt.), negali normaliai funkcionuoti kitos pramonės 
rūšys. Todėl miškui nuolatos reikia atlikti nuoseklias apskaitas, įvertinimus. Kur, kiek ir kada kirsti mišką, kaip po 
iškirtimo, kokiais būdais jį atkurti, kokiomis priemonėmis dabartinius miškus išsaugoti ateities kartoms, bei didinti jų 
našumą (Repšys, 1994). 

Lietuvos miškai priklauso mišrių miškų zonai. Pagrindinės medžių rūšys, paplitusios visoje teritorijoje, šiuo 
atveju atitinkamose augimvietėse (Nc, Lc), formuojačios medynus arba esančios pagrindinėje jų sudėtyje yra šios: 
paprastoji eglė, paprastoji pušis, plaukuotasis ir karpotasis beržai, drebulė, juodalksnis, baltalksnis, paprastasis ąžuolas 
ir t.t. Miško auginimo ir naudojimo veikla yra prioritetinė Lietuvos ūkio šaka (miško ūkis), apimanti įvairiausias miško 
želdinimo, priežiūros, ugdymo, naudojimo ir apsaugos biotechnines ir ekonomines priemones (Mažeika, 2008).  

Šiuo metu miškininkai nesunkiai gali nustatyti ir apskaičiuoti įvairių medynų tūrį, rūšinę sudėtį. Ištisinio biržės 
matavimo būdu, atlikę matavimus miškininkai taip pat gali apskaičiuoti skirtingus medžių rūšių tūrius, bei pritaikę 
nenukirsto miško kainas, gali gauti biržės piniginį įvertinimą. Medienos kainas lemia medyno rūšinė sudėtis, skalsumas, 
medžių aukštumas, vidutinis skersmuo, padaringumas. Visus šiuos veiksnius stipriai įtakoja augavietės tipas. Miško 
įveisimo ir atkūrimo nuostatai taikomi, kiekvienai augavietei, pateikiamos medžių rūšys, kuriomis reikia atkurti, prieš 
tai iškirstus medžių plotus. Atitinkamose augavietėse, kiekviena medžių rūšis auga gerai, tačiau niekas negalėtų 
pasakyti kiek kainuotų vienos ar kitos medžių rūšies auginimas atitinkamose augavietėse, ir kiek būtų galima tikėtis 
ateityje turėti pajamų iš to medyno. Derlingose augavietėse, kur gerai auga beveik visos medžių rūšys, vyksta natūrali 
konkurencija už geresnę poziciją, didesnį saulės kiekį, todėl yra labai svarbu įvertinti ūkininkavimo pelningumą. 

 
Darbo tikslas – įvertinti įvairių medžių rūšių medynų pelningumą Nc ir Lc augavietėse. 
 
Uždaviniai 

 
1. Apskaičiuoti atskirų medžių rūšių medynų atkūrimo ir priežiūros išlaidas. 
2. Įvertinti pajamas iš atskirų medžių rūšių medynų. 
3. Palyginti atskirų medžių rūšių medynų auginimo pelningumą Nc ir Lc augavietėse. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Šiaulių regioninio padalinio miškų kadastro duomenys. Miškotvarkos projektas 2018m. 2015 – 2020m. miško 
atkūrimo projektai, kirtimo fondo duomenys, medienos kainos. 

 
 
 

Tyrimų metodika 
  

Surinkti duomenys buvo susiteminti pagal Nc ir Lc pagal šiose augavietėse atkurtų medynų atkūrimo būdus, 
rūšinę sudėtį. Visi sklypai, kuriuose buvo atkurti medynai buvo įvertinti pinigine išraiška pagal juose faktišai atliktus 
darbus. Turint visą informaciją apie išlaidas įveisiant mišką, buvo sukurta grynųjų kultūrinių ir savaiminių jaunuolynų 
modeliai. Toliau buvo atlikta analizė kaip yra prižiūrimi želdiniai, kokie darbai yra atliekami ir pagal tai apskaičiuoti 
vidutiniai išlaidų dydžiai tenkantys kiekvienam jaunuolynų modeliui. Atlikus keletos jaunuolynų ugdymo metu gautų 
išlaidų analizę, gauta viena vidutinė kaina Eur/ha atitinkamose augavietėse. Šiose normalaus drėgnumo ir laikinai 
užmirkstančiose augavietėse prognuozuojama, kad augs šios pagrindinės medžių rūšys eglė, pušis, beržas, ąžuolas, 
buvo sumodeliuota teorinė medynų augimo eiga. Laikyta, kad brandaus amžiaus medynai bus grynieji. Atmetus 
gamybos išlaidas, atlikta išlaidų ir pajamų bendra analizė pagal medžių rūšis ir atkūrimo būdą. Apskaičiuota miško 
renta per visą medynų augimo laiką iki brandos. Numatomos pajamos buvo diskontuotos naudojant 1% palūkanų 
normą. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Lentelėje pateikti atkūriamų medynų darbų vidutiniai įkainiai 1 ha (1 lent.). Gauti rezultatai parodo, kad 
daugiausiai šiuo atveju atkurti medyną, kainuoja pušies atkūrimas 1123,5 Eur/ha (1 pav.). Pigiausiai iš kultūrinės kilmės 
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medynų atkurti kainuoja beržyną, nes jam nenaudojami nei repelentai, nei individualios apsaugos, o želdinių priežiūra 
numatoma daryti tik 8 metais po pa sodinimo, kadangi tikimasi, jog kitos nepageidaujamos rūšys ar žolės beržo 
sodinukų neužstelps. 
 
KP- kultūrinės kilmės gryni pušies želdiniai; 
KE- kultūrinės kilmės gryni eglės želdiniai; 
SD- savaiminės kilmės gryni drebulės žėliniai; 
KB- kultūrinės kilmės gryni beržo želdiniai; 
SBt-savaiminės kilmės gryni baltalksnio žėliniai.  
 
1 lentelė. Atliktų darbų kainos Eur/ha 

 

 

.  
 

1 pav. Atliktų darbų kainos Eur/ha 
 

Gauti rezultatai parodė (2 lentelė) koks yra gaunamas grynasis pelnas atmetus kirtimo ir ištraukimo darbus iš 1 
ha, imant, vidutinį tūrį. Didžiausios grynosios pajamos gaunamos iš eglyno, panašios pajamos gaunamos tiek iš 
kultūrinės kilmės beržyno ir eglyno. Iš savaiminės kilmės drebulyno gautos tokios didelės grynosios pajamos, kadangi 
planuota, kad mediena bus nesugadinta, rąstai nebus supuvę, iš viso gauto tūrio. Baltalksnio mediena buvo 
skaičiuojama, kaip malkinė mediena, planuojant, kad visi medžiai bus netinkami sortimentams. 

 
 

105,0Iš viso: 1123,5 910,3 105,0 695,1

0

Jaunuolynų ugdymas 15 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0

Jaunuolynų ugdymas 10 105,0 0,0 0 105,0

0

Želdinių priežiūra 8 72,0 72,0 0 72,0 0

Repelentai 5 110,0 64,0 0 0,0

0

Želdinių priežiūra 3 72,0 72,0 0 0,0 0

Medynų įveisimas 1 764,5 597,3 0 518,1

Atliktų ūkinių priemonių Medynų užauginimo iki retinimo kirtimo 
amžiaus išlaidos
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2 lentelė. Iš 1 ha iškertamo vidutinio tūrio, gautos grynosios pajamos 
 
Medyno pavadinimas Grynosios pajamos brandos amžiuje Eur/ha 
Kultūrinės kilmės pušynas 6482 
Kultūrinės kilmės eglynas 9942 
Savaiminės kilmės drebulynas 7540 
Kultūrinės kilmės beržynas 6668 
Savaiminės kilmės baltalksnynas 1729 
 

Miško renta – tai grynosios pajamos padalintos iš medyno amžiaus metais. Tai nediskontuotas rodiklis. Šis 
finansinis rodiklis atspindi grynąsias medynų pajamas, gautas per vienerius metus iš 1 ha. Rezultatuose galime matyti, 
kad didžiausia miško renta yra gaunama iš kultūrinės kilmės eglynų (3 lentelė), kadangi sąlyginai gana ilga 70 metų 
auginimo apyvarta turi įtakos pajamoms. Didžiausia miško renta gaunama iš kultūrinės kilmės eglyno ir savaiminės 
kilmės drebulyno, o mažiausia iš savaiminės kilmės baltalksnynų. Pušies medyne gaunama, tokia maža renta, kadangi 
pušynai nėra labai našūs ir neužaugina pakankamai tūrio, kuris galėtų padidinti šiuos skaičius. 

 
3 lentelė. Medynų miško renta 
 
Medyno pavadinimas Miško renta Eur/ha 
Kultūrinės kilmės pušynas 64,2 
Kultūrinės kilmės eglynas 140,0 
Savaiminės kilmės drebulynas 183,9 
Kultūrinės kilmės beržynas 109,3 
Savaiminės kilmės baltalksnynas 55,8 
 

Grynosios diskontuotos pajamos arba grynoji dabartinė vertė – medynų  finansine verte rodiklis, kuris atsižvelgia 
į laiko veiksnį. Miškininkystėje diskontuojant pajamas dažniausiai naudojamas 1% palūkanų norma (Mizaras, 2000). 
Diskontuotos pajamos tiksliau atspindi medynų atkūrimo, užauginimo išlaidas ir gaunamas pajamas už medieną per 
medyno apyvartos laiką iki brandos amžiaus. Rezultatuose pateiktas kultūrinės kilmės beržyno diskontuotų pajamų 
rezultatai finansine išraiška (4 lentelė), kokios yra planuojamos patirti išlaidos (pagal reikiamus darbus), gaunamos 
pajamos, grynosios pajamos bei diskontuotos pajamos. Rezultatuose pavaizduota, kuriais metais yra atliekamos ūkinės 
priemonės, apskaičiuotos išlaidos, pajamos, grynosios pajamos, diskontuotos pajamos. 
 
 
 
4 lentelė. Grynosios diskontuotos pajamos kultūrinės kilmės beržyne, Eur/ha 
 
  Kultūrinis beržynas       
Amžius metai Ūkinės pr. Pav Išlaidos Pajamos Grynosios pajamos Diskontuotos pajamos 

1 Miško įveisimas 518 0 -518 -513 

8 Želdinių priežiūra 72 0 -72 -66 

10 Jaun. Ugdymas 105 0 -105 -95 

30 Retinimas 314 521 207 154 

50 Einamieji kirtimai 398 1307 909 553 

61 Plynas kirtimas 2157 6668 4511 2458 

   Iš viso 3564,1 8496 4932 2489 
 

Apibendrinat gautus rezultatus, galima teigti, kad labiausiai apsimoka atkūrinėti eglynus šiose augavietėse, 
kadangi šiai medžių rūšiai, tokios sąlygos yra palankiausios augti, tiek hidrotopas tiek augavietė. Pagal miško įveisimo 
ir atkūrimo taisykles galėtūme atkūrinėti ir ąžuolo medynus, tačiau jiems labiau tinkamesnė yra Ld augavietė, todėl 
atkurti ąžuolynų nebuvo planuojama.  

Diskontavimas yra visuotinai pripažintas ekonominės analizės metodas, vertinantis įvairialaikius pinigų 
srautus.Vienas iš svarbiausių finansų valdymo principų yra tai, kad šiandien gauti pinigai yra vertesni už tuos, kuriuos 
gausime ateityje (Mizaras, 2011). Su šiuo principu susiduriame, kada reikia suskaičiuoti ir palyginti dabartines medynų 
atkūrimo išlaidas su tolimoje ateityje gaunamos medienos verte (Gregory, 1972). 
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Išvados 
 

1. Šiaulių regioninio padalinio valdomuose miškuose, medynus sėkmingai galima atkurti tiek želdinant, tiek 
paliekant kirtavietes savaiminiam atžėlimui. Tačiau pagal gautus rezultatus ekonimiškai labiau apsimoka 
atkurti medynus, kadangi savaiminiam atsikurimui yra palikti baltalksnynai, o šie medynai nėra ekonomiškai 
naudingi.  

2. Geriausia yra atkurti eglės medynus, kadangi jie yra našiausi ir geriausiai auga Nc, Lc augavietėse, bei duoda 
didžiausias grynas pajamas. 

3. Tiriant pajamas gaunamas iš savaiminės kilmės drebulynų, jų renta yra didžiausia, bei sveikų drebulynų 
auginimas turi didžiausią ekonominį efektyvumą, dėl trumpo augimo amžiaus jų vidutiniai rodikliai yra 
didžiausi. 
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NORMAL HUMIDITY AND TEMPORARILY WET AREAS COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE COSTS AND INCOMES OF THE STANDS CULTIVATION. 
 
Justinas KULBĖ 
 
Summary 

 
Performing this work (assignment) the main objectives were to understand how to effectively replenish Nc and 
Lc forestry, analyze which areas are more advantageous for replenishment and how revenues and expenses differ. 
Comparing cultivation expenses and the budget throughout entire time till maturity of the forest. In this work data 
of Šiauliai regional department forestry cadaster was used. Data was processed executing grouping analysis 
where two acquired data sets where compared and conclusions drawn. Moreover, during the work evaluation was 
performed on the composition of the most replenished forest species. Accordingly, models were created and 
revenues calculated for the collected wood during the period of deforestation also noting the forest rent as well as 
internal income standard. 
 
Keywords: forest rent, incomes, expenses, benchmarking, internal income standard. 
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Miškotvarkos sekcija  
 

LIETUVOS VALSTYBINIO MIŠKO ŪKIO VEIKLOS PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ 
 

Robertas KALVAITIS 
 

Santrauka 
 
Užsienio praktika rodo, kad valstybės įmonės gali teikti paslaugas, kurių privatus sektorius vystyti galimybių 
neturi. Mūsų tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokios Lietuvoje būtų galimybės plėsti teikiamų paslaugų spektrą 
miškų urėdijoje. Išanalizavus Austrijos, Latvijos, Kroatijos, Olandijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos 
valstybinio miško ūkio diversifikuotą veiklą, nustatytos pagrindinės potencialios papildomos veiklos sritys: 
turizmas, nuoma, vėjo jėgainių įrengimas, naudingųjų iškasenų karjerų eksplotavimas, laidojimo miškai, 
edukacija. Išanalizavus teisės aktus, mes išsiaiškinome, kurias iš šių sričių būtų galima pritaikyti Lietuvos 
valstybiniame miško ūkyje. Vėjo jėgainių ir laidojimo miškų įsteigimui nėra paruoštų teisės aktų. Norint 
įgyvendinti šias veiklas, reiktų koreguoti atitinkamus teisės aktus. Atlikta valstybinio miško ūkio atstovų 
apklausa  parodė daugumos apklaustųjų teigiamą požiūrį į naujos veiklos plėtrą urėdijoje. Respondentai įžvelgia 
labai sumažėjusį urėdijos socialinį potencijalą.  
 
Raktiniai žodžiai: ekonominis ir socialinis potencialas, apklausa, respondentai, papildomos paslaugos. 
 

Įvadas 
 
Atsižvelgiant į šiuolaikines globalias miško ūkio plėtros tendencijas, valstybinis miško ūkis turi vykdyti miškus 

puoselėjančią, tvarios ir darnios miškininkystės principais grįstą ir subalansuotą veiklą (Lietuvos miškų ūkio politika..., 
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2002). Įrodyta (Gregory, 1972; Mizaras, 2006; Bartczak, et al. 2008; Hein, 2011), kad nemedieniniai miško teikiami 
produktai, socialinės, ekologinės miško funkcijos vertintinos keliskart daugiau nei medieniniai, tačiau tikslus ir 
objektyvus šių miško teikiamų funkcijų vertės nustatymas vis dar yra diskusijų objektas. Nors Lietuvos valstybės 
nuosavybės teise priklausančiame turte miško vertė sudaro nedidelę dalį, tačiau miško reikšmė nebūtinai turi būti 
suprantama pinigine išraiška. 

2017 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2189,6 tūkst. ha ir užėmė 33,5 % šalies teritorijos. Valstybinės 
reikšmės miškai sudarė  1088,6 tūkst. ha. (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2017). 

Lietuvos valstybinės reikšmės miškus patikėjimo teise valdo VĮ Valstybinių  miškų urėdija. Jais disponuojanti 
įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą 
veiklą. Kompleksinė miškų ūkio veikla apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir 
prekybą mediena bei miško ištekliais (Miškų įstatymas, 2019). 

2018 metais įvyko Lietuvos valstybinio miško ūkio, kurio pagrindinis tikslas buvo sukurti vieninga Valstybinių 
miškų urėdiją, suformuoti regioninių padalinių vadovų komandą, apjungti dalį regioninių padalinių sumažinant jų 
skaičių iki 26. Girininkijų skaičius liko nepakitęs – 337. Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, 
ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis 
technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai (Valstybinių miškų urėdija). 

2016 m. miškų urėdijos gavo 158 mln. Eur pajamų arba tiek pat kaip ir prieš metus. Urėdijų gaunamos pajamos 
iš nenukirsto miško - 586,5 tūkst. Eur, žaliavinės medienos - 144 mln. Eur, sėklų, sodmenų, šalutinės ir antraeilės 
produkcijos - 6,3 mln. Eur, medžioklės ūkio - 689,9 tūkst. Eur, transportavimo paslaugų - 4,4 mln. Eur, financinių ir 
investicinių veiklų - 329,3 tūkst. Eur ir kitos produkcijos bei paslaugų – 1,5 mln. Eur. Didžiausios pajamos gautos už 
parduotą žaliavinę medieną, kurios sudarė 91 % visų urėdijų pajamų. Transportavimo paslaugų suteiktą už 19 % 
mažesnę sumą nei 2015 metais. Tuo tarpu 12 % išaugo sodmenų ir sėklų pardavimas. (Lietuvos miškų ūkio statistika, 
2017) 

2016 m. bendros miškų urėdijų išlaidos 149 mln. Eur. Didžiausios išlaidos teko tiesioginėms apvaliosios 
medienos gamybos išlaidoms. Tai sudarė apie 36 % nuo visų išlaidų. (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2017) 

Miškininkystėje ir medienos ruošoje sukurta pridėtinė vertė siekė 159 mln. Eur ir buvo 21 % mažesnė nei 
2014m. Į valstybės biudžetą 2016 m. viso sumokėtą 68,3 mln. Eur mokesčių.(Lietuvos miško ūkio statistika, 2017). 
Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti Vyriausybės nustatyta 
tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą. Bendrosioms valstybės 
biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tavrka valstybinių miškų valdytojui nustatomi privalomieji 10 
procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. (Lietuvos 
respublikos miškų įstatymas) 

 Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, miškai yra reikšmingi ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriais. Iš 
papildomų funkcijų Latvijos valstybinis miško ūkis 2016 m. gavo apie 5 mln. Eur pajamų („Latvijas Valsts Mezi“ 
2016). Austrijos valstybinių miškų pajamos siekė apie 46 mln. Eur iš papildomos veiklos (Austrian Federal Forests). 
2017 metais Suomijos valstybinio miško ūkio pajamos iš papildomos veiklos siekė apie 43 mln. Eur. („Metsähallitus“) 

Apibendrinant galima teigti, kad pastaraisiais metais valstybės interesai valstybinio miško ūkio sektoriuje buvo 
aktyvūs. Aktualiausi valstybės prioritetai miškininkystės sektoriuje buvo didinti miškų urėdijos veiklos efektyvumą. 
Miškų urėdijų veiklos efektyvumo didinimas dėl ribotų gamtinių išteklių naudojimo yra sudėtingas uždavinys. 
Valstybės iškeltos sąlygos didinti veiklos efektyvumą, nedidinant miško išteklių naudojimo intensyvumo, skatina 
ieškoti efektyvios papildomos veiklos alternatyvų, rezultatų  įgyvendinimui urėdijoje (Kavaliauskas, 2012). 

 
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos valstybinio miško ūkio veiklos perspektyvų analizę. 

 
Uždaviniai 

 
1. Išanalizuoti užsienio šalių patirtį diversifikuojant veiklą valstybiniame miško ūkyje. 
2. Išsiaiškinti teisines ir ekonomines galimybes veiklai plėsti miškų urėdijoje. 
3. Atlikti miškų urėdijos ir ją koordinuojančių institucijų atstovų apklausą, naudojant kokybinius metodus, 

išsiaiškinant paslaugų plėtros galimybes ir požiūrį į jas urėdijoje. 
 

Tyrimo objektas 
 
Austrijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Olandijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos valstybinis miško ūkis. 

Lietuvos Resbublikos miškų įstatymas, Valstybinės įmonės Valstybinių miškų urėdijos įstatai, Lietuvos Respublikos 
žmonių palaikų laidojimo įstatymas. 

 
Tyrimų metodika 
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Tyrimui pasirinktos panašaus miškininkavimo principo ir panašių gamtinių sąlygų šalys. Analizuotas Austrijos, 
Kroatijos, Latvijos, Olandijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos valstybinis miško ūkis. Analizavimui buvo pasitelkti 
informaciniai ir statistiniai leidiniai, kuriuose buvo pateikta informacija apie paminėtų šalių urėdijos vykdomas veiklas. 
Taip pat nagrinėti moksliniai straipsniai apie miško nemedieninių produktų vertę, socialiniu ir ekologiniu požiūriu. 
Ananlizuojant šiuos leidinius, buvo nustatytą kokia papildoma veikla tyrimui pasirinktų šalių valstybinės miškų urėdijos 
užsiima be savo pagrindinės veiklos (medienos ruošos). 

Teisinių ir ekonominių galimybių vyksyti papildomą veiklą VĮVMU padaliniuose išsiaiškinti išanalizuotas 
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Valstybinių miškų urėdijos įstatai, Lietuvos Resbublikos žmonių palaikų 
laidojimo įstatymas. 

Išsiaiškinant paslaugų plėtros galimybes ir požiūrį į jas urėdijoje atlikta valstybinio miško ūkio atstovų „face-to-
face“ tipo betarpiška apklausa. Apklausti 20 darbuotojų iš įvairių šalies regionų. Jiems buvo pateikti 27 klausimai iš jų 8 
demografiniai. Kitais klausimais siekta išsiaiškinti požiūrį į urėdijos įnašų į biudžetą tendiancijas, kokia miško fukcija 
turėtų būti plėtojama, bei ar valstybinis miško ūkis pilnai vykdo savo potencialą. Didžioji dalis klausimų buvo siekiant 
sužinoti jų požiūri į potencialiai galimos naujos veiklos plėtros perspektyvas miškų urėdijoje. Pokalbio pabaigoje 
paprašyta išreikšti nuomonę bei pasiūlymus galvojant apie ateitį miškuose. Atlikus apklausą buvo gautą atstovų 
nuomonė, požiūris, pastebėjimai bei pasiūlymai gerinti miškų urėdijos vykdomoms funkcijoms bei naujos veiklos 
plėtrai. Duomenys buvo susisteminti ir apdoroti naudojant MS Excel ir MS Word paketus. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Analizės metu nustatyta jog didžiojoje dalį tyrimui pasirinktų valstybių plėtojamas įvairių sričių turizmas. 

Austrijoje populiariausios turizmo sritys: kalnų dviračių turai, „kaimiškų“ atostogų organizavimas, vandens sportas, 
eskurcijos po urvus, vietos renginiams, šventėms parinkimas, švenčių ir renginių organizavimas. Latvijos valstybinis 
miško ūkis organizuoja oriantacines varžybas, žygius, komandines sporto varžybas. Įrengtos reakrecinės zonos, dviračių 
takai, slidinėjimo trasos. Galima mėgautis žvejyba, vėžių gaudymu. Kroatijos valstybinis miško ūkis siūlo alpinizmą, 
eskursijas urvuose, eskursijas upėmis, ežerais, pėsčiomis po mišką. Olandijos valstybinis miško ūkis gali pasiūlyti labai 
daug eskursijų tiek dieną tiek naktį, įvairioms amžiaus grupėms. Į tam tikras eskursijas galima pasiimti gyvūnus. 
Norinties ekstremalesnių užsiėmimų gali pasiųlyti plaukiojimą baidarėmis, jodinėjimą, dviračių trasas. Labai panašias 
turizmo sritis siūlo valstybinis Suomijos ir Švedijos miško ūkis. Jie jums gali pasiūlyti, alpinizmą, jodinėjimą, žvejybą, 
reakrecinius takus. Vokietijos urėdijos gali pasiūlyti eskursijas, jodinėjimą, meno bei kultūros renginių, aktyviam 
sportui paruoštas trasas, nuotykių takų. Turizmas atneša ne tik ekonominės, bet ir socialinės naudos. 

 Kalbant apie socialininius dalykus, daugumoje analizuotų šalių užsiima miško pedagogika. Daugeliuose šalių 
pastebėta, kad didėja poreikis sistemingai organizuoti miškų pedagogiką. Tai yra ne tik ugdyti vaikus apie miškų svarbą 
ir jų išsaugojimo poreikį, bet ir skatinti miškininkystės reputaciją kaip profesiją ir mokslą. Jau nuo darželio vaikai 
pradedami mokyti pažinti gamtą, mišką ir su juo susijusius procesus. Vokietijoje miško pedagogikos tikslas -  
supažindinti vaikus ir jaunuolius su mišku ir gamta, pažadinti jų smalsumą, suteikti žinias apie mišką kaip ekosistemą, 
žaliavų tiekėją ir darbo vietą. Kroatijos miško mokyklos daugiau ar mažiau reguliariai lankytinos ikimokyklinio ir 
moksleivių amžiaus vaikų.  

Be šių veiklų tai pat vykdoma nuoma, tai gali būti žemės nuoma, vandens telkinių, mežioklės plotų, pastatų 
nuoma, poilsiui skirtų namų trumpalaikė nuoma. Olandijos valstybinis miško ūkis gali pasiūlyti išsinuomoti nuo kaimo 
trobelės iki didingos pilies su savo istorija. Urėdija atsakinga už 265 000 hektarų žemės. Ūkininkai nuomoja daugiau 
kaip 15 % žemės. Austrijos federaliniai miškai, turintys apie 24 000 esamų sutarčių ir 4200 pastatų, yra vienas 
didžiausių šalies nekilnojamojo turto valdytojų. Žemė ir pastatai, kuriems nereikia miškininkystės, yra teikiami mūsų 
klientams nuomai įvairiems tikslams. 

Naudingųjų iškasenų karjerai, naudojami ne tik savo reikmėms, bet ir viuomenės poreikiams, kelių tvarkymui bei 
naujų kelių įrengimui. UAB "Latvijos valstybiniai miškai" valdo daugiau nei 100 karjerų, esančių įmonės teritorijoje, 
giliai miškuose ir netoli gyvenamųjų vietovių. Karjerų aikštelės yra kruopščiai atrinktos, kad būtų patenkinti šalies 
ekonomikos poreikiai. 

Vėjo jėgainės miško ūkio sektoriuje yra skatinamos dėl atsinaujinančio energijos šaltinio, taip mažinant į 
atmosferą išskiriamo CO2  kiekio. Ekonominiu požiūriu šios veiklos atsiperkamumas yra ilgas, tačiau iš ekologinės 
pusės tai labai didelis žingsnis į priekį. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtroje Austrija įrengė mažas hidroelektrines. 
Olandijoje ant pastatų stogų tvirtinami saulės kolektoriai, taip išnaudojamas visas įmanomas potencialas atsinaujinančių 
energijos šaltinių plėtrai.  

Daugumoje šalių vyravusios veiklos pasikartojo, bet dauguma šalių turi ir unikalių veiklų. Austija yra geriamojo 
vandens tėkėja. Kroatija gali pasiūlyti praleisti dieną medžioklės plotuose filmuojant ir fotografuojant. Olandijos urėdija 
užsiima aktyvia socialine veikla ir į miškininkystės veiklą įtraukia žmones su negalia. Švedijos valstybinis miško ūkis 
gali pasiūlyti miško tręšimo paslaugą. Tai, kad azoto trąšomis yra tręšiama miško žemė, yra labai veiksmingas būdas 
padidinti miško augimą. Dėl to Švedijos urėdija tręšią didelius plotus visoje šalyje, turi tvirtas žinias apie miško tręšimą. 
Tai reiškia, kad gali užtikrinti jūsų trąšų priskyrimą tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu. Kolkas tik vienoje iš 
analizuotų valstybių, tai yra Vokietijos valstybinis miško ūkio sektorius užsiima „laidojimo miškais“.  
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Laidojimo miškas - tai tam tikras miško plotas skirtas žmonių plaikų laidojimui. Laidojama iš celiuliozės 
pagamintuose urnuose, kurios labai gretai žemėje suyra. Urnos užkasamos prie medžių šaknų. Medis pažymimas 
nedideliu, iš metalo pagamintu žetonu su numeriu. Prie medžio griežtai draudžiama nešti gėles ar žiedlapius, deginti 
žvakes. Prie pasirinkto medžio gali būti palaidojama visa šeima. Medis yra išsiperkamas 99 metams. Miškininkai jokios 
ūkinės veiklos šitame miško plote nevykdo, tik pašalina sausuolius, ar sausas šakas dėl saugumo.  

 
1 lentelė. Šalių veiklos išvystymo lygis. (+++ - šalis veiklos sritį išvysčiusi labai plačiai; ++ - vidutinis veiklos 
vystymas; + - veikla vykdoma minimaliai arba pradėta neseniai įgyvendinti; 0 - nėra domenų jog šitokia veikla 
užsiimtų) 
 
Šalis Vėjo jegainės Edukacija Laidojimo miškai Naudingosios iškasenos Turizmas Nuoma 
Austrija + + 0 + +++ ++ 
Latvija 0 0 0 ++ ++ + 
Kroatija 0 ++ 0 0 ++ + 
Olandija ++ +++ 0 + +++ ++ 
Suomija ++ + 0 + ++ + 
Švedija ++ ++ 0 + ++ + 
Vokietija ++ +++ ++ + ++ ++ 

 
Nagrinėjant teisės aktus, pastebimą jog dalis veiklos jau įtraukos į urėdijos veiklos rūšių sąrašą: smėlio ir žvyro 

ekspotavimas, švietimui būdinga veikla, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, nekilnojamojo turto 
nuoma. Urėdijos nuostatuose lieka tik nepaminėtos vėjo jėgainių ir laidojimo miškų veiklos. Laidojimo miškams tai pat 
prieštarauja Lietuvos respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 15 straipnis. VĮ Valstybinių miškų urėdija pagal 
2018 metais priimtus Vyriausybės nutarimus VĮ Turto bankui jau perdavė 175 nekilnojamojo turto objektus, įvairios 
paskirties pastatus ir statinius, tarp kurių – 14 gyvenamųjų namų, 21 butas bei Palangoje esantys poilsio namai. Dar 80 
jų įpareigota perduoti pagal 2019 sausį Vyriausybės priimtą nutarimą. 2016m urėdijos grynasis pelnas buvo apie 9 mln. 
Eur. Įmonė pajėgi investuoti į veiklos plėtrą. 

Buvo atlikta dirbančiųjų valstybiniame miško ūkio sektoriuje apklausa, kurios tikslas buvo išsiaiškinti paslaugų 
plėtros galimybes ir požiūrį į jas. Interviu būdu buvo apklaustą 20 respondentų. 2 lentelėje gali matyti žmonių grupių 
požiūrį į naujoves. Dauguma pasisakiusių darbuotojų buvo už naujovęs miško ūkyje. Bendra apklaustųjų nuomonė yra 
kad reikia pilnai išnaudoti visas galimybes veiklai plėsti. Valstybinė miškų urėdija turėtų pilnai išnaudoti visus turimus 
resursus. Dalis respondentų pasisakė jog būtina naują veiklą suderinti su aplinkosauginiais reikalavimais, kad nebūtų 
daroma žala gamtai. Keletas respondentų minėjo jog dalis šių veiklų neįmanoma Lietuvos valstybiniame mško ūkyje 
dėl tai draudžiančių teisės aktų. Dauguma apklaustųjų patys išskyrė didžiausią problemą miškų ukyje, tai socialinio 
švietėjiškumo trūkumą, teigdami jog visuomenė yra labai mažai informuojama apie miškininkų veilą, miškuose 
vykstančius procesus, dėl to neretai susidaro klaidingą nuomonę apie miškininkus ir jų veiklą. Daugelis respondentų 
siūlo pasinaudoti užsienio šalių praktika ir Lietuvoje pradėti aktyvią miško pedagogika jau vaikystėje, supažindinant 
vaikus su realiai miškuose vykstančiais procesais, o ne sukurtom pasakėlėmis. Iš mūsų pasiūlytų veiklų respondentus 
labiausiai sudomino laidojimo miškai, nes tik labai nedidelė dalis apklaustųjų žinojo apie šitokią veiklą. Respondentai 
teigiamai reagavo į turizmo ir nuomos veiklą, dėl nuomos dalis respondentų paminėjo jog nuomoti reiktų tik esamus 
objektus, bet naujų statybai tarė ne. Didžioji dalis moterų nepritarė naudingųjų iškasenų eksplotavimui, grįsdamos jog 
tai labai pakenks ekologiniu atžvilgiu. Keletas respondentų nepritarė daugumai veiklos sričių manydami jog tai ne 
urėdijos veikla turėtų būti. Tuo turėtų užsiimti privačios tos srities įmonės. Pridurė jog urėdija turėtų labiau 
komunikuoti su žiniasklaida apie vykdomus darbus ir užsiimti tik medienos ruoša. 

 
2 lentelė. Visuomenės požiūrio į naujoves pasiskirstymas. (+++ - respondentų grupė labai pritaria šios veiklos 
vystymui; ++ - vidutinis pritarimas; + - mažas pritarimas) 
 

Grupės Vėjo jegainės Edukacija Laidojimo miškai Naudingosios 
iškasenos 

Turizmas Nuoma 

Vyrai +++ ++ ++ +++ +++ +++ 
Moterys + ++ +++ + +++ +++ 
Medžiotojai ++ + +++ ++ ++ +++ 
Ne medžiotojai ++ ++ +++ ++ +++ +++ 
Aukšto 
išsilavinimo 

++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Koleginio +++ + +++ +++ +++ +++ 
 

Išvados 
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1. Nustatytą, jog be miško priežiūros, žaliavinės medienos gamybos ir medžioklės organizavimo, užsienio 

valstybinės miškų urėdijos užsiima įvairesnių paslaugų pasiūla. Šios paslaugos būtų tokios kaip platus 
turizmo plėtojimas, nuoma, naudingųjų iškasenų karjerų eksplotavimas, energetika, laidojimo miškų 
įsteigimas, bei miško pedagogika. Diversifikuojant veiklą miškuose galima pasiekti ne tik ekonominės, bet 
kartu socialinės ir ekologinės naudos, taip pilnai išnaudojant visą turimą potencialą. 

2. 2. Lietuvos teisės aktuose dalis papildomos veiklos jau įtrauktą į urėdijos veiklos rūšių sąrašą. Atlikus tam 
tikras teisės aktų korekcijas, būtų galima praplėsti paslaugų spektrą urėdijoje.  

3. Valstybinio miško ūkio sektoriaus darbuotojų požiūris į naujoves yra teigiamas. Didžioji dalis pritaria naujos 
veiklos plėtrai urėdijoje, jeigu tai nebūtų ekologiškai žalinga. Dauguma atstovų pastebi labai stiprų socialinio 
potencialo sumažėjimą ir siūlo urėdijai plėtoti socialinį švietimą mūsų visuomenei. 
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ANALYSIS OF PERSPECTIVES OF LITHUANIAN STATE FORESTRY ACTIVITIES 
 
Robertas KALVAITIS 
 
Summary 
 

Foreign experience shows that state-owned enterprises can provide services that the private sector does not have 
the opportunity to develop. The aim of our research is to assess the possibilities to expand the range of services 
provided by a Lithuanian State Forest Enterprise (SFE). To identify the main possible activities, we analysed the 
of diversified activities of SFEs in Austria, Latvia, Croatia, Netherlands, Finland, Sweden and Germany. We 
identified the following main potential additional activities: tourism, rent, installation of wind power plants, 
exploitation of mineral quarries, burial forests, education. To determine, if such activities could be applied in 
Lithuanian state forestry,  we performed the survey of state forest management representatives. It showed the 
positive attitude of the majority of respondents to the development of new activities in the SFE. Respondents see 
a current decrease  in  the social potential of the SFE. At the moment there is no legislation to establish wind 
farms and burial forests. In order to implement these activities, the relevant legislation should be adjusted. 

 
Keywords: additional activities, economic and social potential, interview, respondents. 
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Miškotvarkos sekcija 
 
NEPERTRAUKIAMOS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS PRINCIPO TAIKYMAS 
LIETUVOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE 

 
Vaidas LABINAS  
 
Santrauka 
 

Valstybinių miškų valdytojų poreikis disponuoti aktualiais miškų išteklių duomenimis ir racionaliai valdyti 
turimus resursus skatina miškotvarkos tobulinimą. Tradicinė sklypinė miškų inventorizacija, grindžiama 10-ies 
metų ciklais, nebetenkina šiuolaikinių poreikių, tiek turinio, tiek ir kokybės prasmėmis. Nacionalinėje miškų ūkio 
sektoriaus plėtros 2012 – 2020 metų programoje buvo iškeltas tikslas įgyvendinti nepertraukiama miškų 
inventorizacija. Dar 2017-aisiais tuometinė VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas (dabar VĮ Valstybinių miškų 
urėdija) pradėjo nepertraukiamą miškų inventorizaciją dabartinės įmonės Tauragės regioniniame padalinyje, kuri 
buvo tęsiama 2018 metais. Šio straipsnio tikslas yra apibendrinti Tauragės regioniniame padalinyje vykdytos 
nepertraukiamos miškų inventorizacijos (NMI) trejų metų duomenis, įvertinti vykdytų ūkinių priemonių, kurios 
apsprendė inventorizacijos objektus, pasiskirstymą, išanalizuoti inventorizuotų sklypų ribų pokyčių priežastis. 
Darbas atliktas naudojant NMI bei įprastinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis, taip pat iš urėdijos 
surinktą informaciją apie vykdytas ūkines priemones. Išanalizavę ūkinių priemonių pasiskirstymą nustatėme, kad 
didžiąją jų dalį – 50% sudarė ugdomieji kirtimai, pagrindiniai kirtimai – 24%, miško atkūrimas – 14%, o želdinių 
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priežiūra – 12%. Taksacinių sklypų ribos NMI metu buvo keičiamos po visų ūkinių priemonių nepriklausomai 
nuo medžių rūšies, išskyrus einamuosius kirtimus, kuriuose vyravo pušies medynai. NMI metu inventorizuota tik 
23% sklypų, kurie buvo šalia atliktų ūkinių priemonių, t.y. patikslintos jų taksacinės charakteristikos.  
 
Raktiniai žodžiai:  nepertraukiama miškų inventorizacija, ūkinė priemonė, miškų ištekliai 

 
Įvadas 
 

Miškas tai didžiausias Lietuvos gamtos turtas, kuris suteikia įvairios naudos valstybei, visuomenei ir šalies ūkiui. 
Norint žinoti jų išteklių dinamiką ir kaip juos puoselėti ateities kartoms, reikalingas miškų ūkio planavimas. Išsamūs ir 
patikimi duomenys apie miškų išteklius, reikalingi norint planingai ir kryptingai tvarkyti miškų ūkį ir racionaliai 
naudoti jų išteklius. Šių duomenų patikimumas svarbus medynų būklei charakterizuoti ir bendram našumui įvertinti (A. 
Kuliešis, 1989). Patikimą informaciją apie miškų charakteristikas gali suteikti tik jų inventorizacija (Lietuvos miškų 
metraštis XX amžius).  

Lietuvoje miškų inventorizacijos pradžia laikoma 1801 - 1816 metai. Reguliariai miškų inventorizacijos Lietuvos 
teritorijoje pradėtos vykdyti 1922 metais. Per beveik šimtą metų laikotarpį vykdomos inventorizacijos priemonės ir 
metodai pasikeitė ženkliai. Iki 1950 metų vykdytos inventorizacijos buvo grindžiamos sklypų ribų nustatymu matuojant 
vietovėje, vėliau įdiegtos aeronuotraukos, fotoplanai, kompiuteriai, geografinės informacinės sistemos (GIS), pasaulinės 
padėties nustatymo sistemos (GPS) ir t.t. (Antanaitis ir kt., 1966). Paprastai kiekvienos sklypinės miškų inventorizacijos 
būdavo susijusios su tam tikromis technologinėmis inovacijomis, kurios paprastai iš esmės pakeisdavo tiek duomenų 
rinkimo ir apdorojimo sprendimus, tiek ir pačių duomenų turinį ir kokybę. 

Miškotvarkai einant tik pažangos keliu, šiuo metu taikomas ciklinis kas 10 metų sklypinis miškų inventorizacijos 
(SMI) modelis, nebeužtikrina duomenų patikimumo ir aktualumo. Reikia pripažinti, kad technologinės inovacijos 
pastaruoju metu išsisėmė, o inventorizacijų turinys (jei nepaisyti organizacinių aspektų) praktiškai nusistovėjo. 
Įsibėgėjusi miškų valstybės kadastro sistema tapo pagrindiniu sklypinės miškų inventorizacijos duomenų naudotoju. 
Tačiau įprastiniais metodais surenkama informacija pradėjo netenkinti jos naudotojų poreikių. Galimybė turėti aktualius 
miškų kadastro bei miškų išteklių duomenis sklypo lygyje, inicijavo nepertraukiamos miškų inventorizacijos (NMI) 
atsiradimą. 2016 metais Valstybinė miškų tarnyba (VMT), siekdama plėtoti miškų valstybės kadastro informacinę 
sistemą, parengė nepertraukiamos miškotvarkos koncepciją (Valstybinė miškų tarnyba, 2016). Beveik tuo pačiu metu 
tuometinis VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, metodiškai nepriklausomai nuo VMT, pradėjo vykdyti NMI 
Tauragės regioniniame padalinyje. 2017 metais NMI atlikta orientuojantis į tuos miško sklypus, kuriuose 2015 – 2016 
metais vykdytos ūkinės priemonės, darbai buvo tęsiami ir 2018 metais. 

Nepertraukiama miškų inventorizacija – tai miškų apskaitos būdas, kuris vykdomas nepertraukiamai, ten kur 
buvo atlikta ūkinė priemonė, įvyko stichija (vėjovarta, vėjalauža, kinivarpos ir t.t.), ar kitaip pakito buvusi taksacinio 
sklypo informacija. NMI darbų, kuriuos dabar vykdo VĮ Valstybinių miškų urėdija (VIVMU), turinys yra toks 
(VIVMU, 2019):  

1. Regioniniai VIVMU padaliniai pateikia miško sklypų, kuriuose per nustatytą laikotarpį buvo vykdytos miškų 
ūkinės priemonės, duomenis (grafinius ir atributinius). 

2. VIVMU miškotvarkos skyrius, naudodamas Miškų valstybės kadastro duomenis  ir regioninių padalinių 
pateiktus duomenis, suformuoja inventorizuojamų miško sklypų geografinių duomenų bazę. 

3. VIVMU miškotvarkos skyrius inventorizacijos lauko darbus atlieka kovo – gruodžio mėnesiais. 
Inventorizacijos darbai atliekami vadovaujantis miškų Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos reikalavimais. 
Inventorizacijos lauko darbų metodas – vizualinis su matavimo elementais. Inventorizacijos lauko darbus atlieka 
nepertraukiamos miškų inventorizacijos poskyrio darbuotojai. Siekiant optimizuoti darbų sąnaudas, inventorizacijos 
duomenys registruojami mobiliuosiuose įrenginiuose, nenaudojant spausdintos miškotvarkos medžiagos. Lauko darbų 
metu inventorizuojami visi regioninio padalinio pateikti sklypai, kuriuose buvo atliktos miško ūkinės priemonės. 
Inventorizacija atliekama ir sklypuose, kurių dalys buvo iškirstos pagrindiniais arba tarpiniais kirtimais, likusioje 
neiškirstoje sklypo dalyje patikslinant medynų taksacines charakteristikas.  

4. VIVMU miškotvarkos skyrius paraleliai atlieka inventorizacijos kamerinius darbus. Kamerinių darbų metu 
suformuojama nauja geografinių duomenų bazė. Duomenų bazė formuojama poligonų principu. Integruojant į 
geografinių duomenų bazę regioninio padalinio miško sklypų ar jų dalių ribų matavimo duomenys (atliktus GPS 
imtuvais, tacheometru ir kt.) patikslinamos aplinkinių sklypų (kuriuose nevykdytos miško ūkinės priemonės) ribos. 

5. VIVMU miškotvarkos skyrius sekančiais metais po lauko darbų miškų valdytojui pateikia atnaujintus, 
aktualius atributinius ir geografinius duomenys, kurie taip pat  perduodami Valstybiniai miškų tarnybai su prašymu 
šiuos duomenis įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą. 

 
Darbo tikslas – Kritiškai išanalizuoti Tauragės regioniniame padalinyje 2017 – 2018 metais vykdytos NMI duomenis, 
įvertinti jos stipriąsias bei silpnąsias puses bei pasiūlyti jos tobulinimo gaires. 
Uždaviniai 
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1. Išanalizuoti inventorizuotų objektų  pasiskirstymą pagal VIVMU Tauragės regioniniame padalinyje 2015 – 
2017 metais vykdytas ūkines priemones bei jų galimą įtaką NMI rezultatams. 

2. Įvertinti NMI metu fiksuotų miško sklypų ribų pokyčių po ūkinės priemonės apimtis ir priežastis. 
3. Įvertinti priežastis dėl kurių inventorizuoti arba neinventorizuoti miško sklypai, kuriose nevykdyta ūkinė 

priemonė, tačiau jie yra šalia sklypų su vykdyta ūkine priemone. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas yra VIVMU Tauragės regioniniame padalinio, kuriame VIVMU 2017 – 2018 metais vykdė 
NMI, duomenys (1 pav.). 

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimas atliktas analizuojant Tauragės regioniniame padalinyje 2015 – 2017 metais vykdytos nepertraukiamos 
miškų inventorizacijos (NMI) duomenis. Duomenys pateikti kaip geografiniai miško sklypų duomenys su įprastiniais 
miškų valstybės kadastre naudojamais atributais, tačiau papildomai pateikta informacija apie kiekvieną sklypą, kuriame 
buvo vykdyta ūkinė priemonė (ūkinės priemonės rūšis, data ir inventorizacijos ypatumai, nurodantys ar inventorizacijos 
metu keistos sklypo ribos ir atributai). Taip pat buvo pasitelkti miškų valstybės kadastro duomenys, apibudinantys 
miško sklypus pagal 2014 metų valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis. Miškų valstybės kadastro 
duomenys buvo aktualizuoti naudojant įprastinį miškų valstybės kadastro informacinės sistemos funkcionalumą, 
siekiant, kad informacijos data atitiktų NMI datą. Kiekvienam miško sklypui, kuris pateko į NMI duomenų bazę, buvo 
nurodyta jo charakteristika, buvusi prieš ūkinę priemonę. Tyrime buvo analizuojama 2015 – 2017 metų vykdytų ūkinių 
priemonių pasiskirstymas, tam tikslui kiekvienų inventorizacijos metų ūkinių priemonių duomenys buvo susisteminami 
naudojant duomenų filtravimą, grupavimą bei grupių statistikų nustatymą. Įvertintos priežastys, kurios galėjo sąlygoti 
sklypo ribų pasikeitimą po įvykdytos ūkinės priemonės. Tam buvo sugrupuoti visi miško sklypai pagal metus, ūkines 
priemones, medžių rūšis. Išanalizuota dėl kokių priežasčių inventorizuoti gretimi sklypai, kuriuose nevykdyta ūkinė 
priemonė.  

Tyrimo duomenų apdorojimui ir paveikslėlių sudarymui buvo naudojama Microsoft Office EXCEL programa. 
Geografinius duomenis apdorojome ArcGIS 10.5 programine įranga. 

 
 

1 pav. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioninio padalinio miškai, kuriuose 2016 – 2018 metais vykdyta 
nepertraukiama miškų inventorizacija. Pilka spalva pavaizduoti kiti šioje teritorijoje esantys miškai 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Išanalizavę 2015 – 2017 metų ūkinių priemonių pasiskirstymą (2 pav.), pastebėjome, kad didžiausią dalį sudarė 
ugdomieji miško kirtimai – jaunuolynų ugdymas, retinimas ir einamieji miško kirtimai. Ugdomieji kirtimai pagal 
atlikimo metus pasiskirstė taip: 2015 metais – 43%, 2016 metais – 53%, 2017 metais – 50% nuo bendro ūkinių 
priemonių ploto. Tarp ugdomųjų miško kirtimų didžiausią dalį sudarė – jaunuolyno ugdymai. Ženkliai mažiau ūkinių 
priemonių susijusios su pagrindiniais miško kirtimais – plynaisiais, atvejiniais ir atrankiniais. Pagrindiniai miško 
kirtimai pagal metus pasiskirstė: 2015 metais – 22%, 2016 metais – 26%, 2017 metais – 24% nuo bendro ūkinių 
priemonių ploto. Tarp pagrindinių miško kirtimų vyravo – plynieji miško kirtimai. Želdinių priežiūra pagal metus 
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pasiskirstė: 2015 metais – 16%, 2016 metais – 11%, 2017 metais – 12% nuo bendro ūkinių priemonių ploto. Panašų 
procentą ūkinių priemonių sudarė miško atkūrimas, kuris pagal metus pasiskirstė taip: 2015 metais 17%, 2016 metais – 
10%, 2017 metais – 14%. Didžiausią atkūrimo dalį sudarė – želdinimas.  

Taigi, didesnė NMI objektų dalis yra miško sklypuose, kuriuose vykdyti ugdomieji kirtimai, atkūrimas ir želdinių 
priežiūra, t.y. kurių ribos neturėtų pasikeisti esminiai dėl vykdomos ūkinės priemonės (jei jos yra tiksliai nustatytos), o 
jų taksacinė charakteristika turėtų būti apspręsta prieš ūkinę priemonę buvusios charakteristikos (aišku, jei tai nėra 
miško atkūrimas ir įveisimas). Tik ketvirtadalis visų ūkinių priemonių potencialiai pakeičia sklypų ribas bei esminiai 
pakeičia taksacines charakteristikas.  

 
 

 2 pav. Apskaitytos ūkinės priemonės, pagal jų atlikimo metus: a) 2015; b) 2016; c) 2017 
 

Toliau įvertinome tuos miško sklypus, kuriuose vykdytos ūkinės priemonės 2015 – 2017 metais. Sklypų 
pokyčiai, atsižvelgiant į ūkinę priemonę ir medžių rūšį, yra apibendrinti 3 pav. Medynuose kuriuose atlikti jaunuolyno 
ugdymo kirtimai 2015 – 2017 metais, ribų pakitimas augo nuo 170 iki 320 ha, o nepakitusių medynų ribų plotas mažėjo 
nuo 370 iki 260 ha. Tačiau visais atvejais, jaunuolynų ugdymas dažniausia nesąlygojo miško sklypo ribos pasikeitimo 
(maždaug dviem trečdaliais atvejų). Dominuoja eglės medynai, kurių objekte daugiausia. Po atliktų miško retinimo  
kirtimų 2015 – 2017 metais sklypų ribos dažniausiai nepasikeitė, tačiau taipogi medynų su pakitusiomis ribomis plotas 
didėjo nuo 70 iki 105 ha, o su nepakitusiomis ribomis – sumažėjo nuo 165 iki 135 ha. Dominuoja eglės medynai.  
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3 pav. Dažniausiai vykdytų ūkinių priemonių sąlygotas arba nesąlygotas taksacinių sklypų ribų pasikeitimas, 
priklausomai nuo prieš ūkinę priemonę buvusio medyno vyraujančios medžio rūšies: a) jaunuolynų ugdymas; b) 
retinimas; c) einamieji kirtimai, d) atvejiniai kirtimai; e) plyni kirtimai 

 
Po einamųjų miško kirtimų 2015 – 2017 metų laikotarpyje fiksuojamos panašios tendencijos, kaip ir kitų tarpinių 

kirtimų atvejų, nebent išskyrus 2015 metais vykdytus einamuosius kirtimus. Pastaruoju atveju fiksuota daugiau sklypų 
su pakitusiomis ribomis nei su nepakitusiomis. Pakitusių ribų plotas mažėjo ne ženkliai, o nepakitusių medynų plotas 
padidėjo nuo 80 iki 240 ha. Vyraujančios medžių rūšies požiūriu, tarp sklypų su pakitusiomis ribomis vyravo pušis ir 
eglė, o tarp su nepakitusiomis ribomis pušis. 

Pagrindinių miško kirtimų atveju, sklypų plotas, kuriuose fiksuotas ribų pasikeitimas, didėjo per nagrinėjamą 
NMI vykdymo laikotarpį.  

 Tik 2015 metais vykdytų atvejinių kirtimų atvejų santykinai daugiau sklypų ribų išliko nepakitusios. Tačiau 
2016 ir 2017 metų atvejinių būdu kirstų sklypų bei per visą laikotarpį plynai kirstų sklypų ribos dažniau pakito nei 
nepakito. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2018-aisiais metais, kai NMI aptarinėjo 2017-aisiais metais vykdytas ūkines 
priemones, praktiškai visų pagrindiniais kirtimais kirstų sklypų ribos yra pakeistos. Tai galima aiškinti tiek didesniu 
laiko tarpu nuo valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos, kurios metu suformuota pirminė miško sklypų ribų 
versija, tiek ir daryti prielaidą, kad NMI vykdytojai preciziškiau pradėjo traktuoti sklypų ribų pasikeitimus. 
Apibendrindami teigiame, kad miško sklypų ribų patikra yra būtina visuose sklypuose, kuriuose vykdytos ūkinės 
priemonės. Šį teiginį grindžiame kartografijos nuostata, kad teminis žemėlapis gali būti aktualizuotas (t.y. tikslinamas 
tik atskirose vietose, bet ne visur), jei pokyčių mažiau, kaip ketvirtadalis. 

Sklypų be ūkinių priemonių, tačiau esančių ties sklypais, kuriuose tokios priemonės vykdytos, aptarimas yra kiek 
problemiškas dėl NMI vykdytojo potencialiai mažesnio dėmesio tokiems objektams. Taip pat beveik visais atvejais 
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tokių sklypų išorinės ribos nekeistos (fiksuotas tik vienas atvejis, kai pakeista tokių sklypų išorinė riba, kuri kartu buvo 
ir miško masyvo riba). Per 2015 – 2017 metų laikotarpį, po atliktų ūkinių priemonių pasikeitė 99,2% šalia esančių 
sklypų ribų (4 pav.). Iš jų 77,35% sklypai nebuvo taksuoti, tik patikslintos sklypų ribos, o 22,57% atvejų buvo 
patikslintos tiek ribos, tiek ir taksacinės charakteristikos. Taksacinės charakteristikos koreguotos, bet ribos nekeistos tik  
0,08% ploto. NMI duomenų bazėje neidentifikuoti atvejai, kur ūkinė priemonė nekeitė sklypo ribos, tačiau tikėtina, kad 
taksacinių charakteristikų keitimas gretimuose sklypuose būtų nežymus. Tolesnių tyrimų metu rekomenduojame 
ypatingą dėmesį sutelkti į taksacinių charakteristikų pasikeitimus sklypuose ties vykdytomis ūkinėmis priemonėmis. 
Nemanome, kad jų taksacines charakteristikas galima koreguoti kameraliai, tik pakeičiant sklypo plotą bei mechaniškai 
perskaičiuojant atributus. 

 
4 pav. Inventorizacijos ypatumai sklypuose greta vykdytų ūkinių priemonių per 2015-2017 metus 
 
Išvados 
 

1. Miško sklypų, kuriuose 2015 – 2017 metais VIVMU Tauragės regioniniame padalinyje vykdytos ūkinės 
priemonės, plotai yra panašūs. 2015 metais inventorizuoti 2122 ha, 2016 metais – 1966 ha, 2017 metais – 
2162 ha. Visais metais didžiąją dalį NMI inventorizuotų objektų sudarė sklypai, kuriuose vykdyti ugdomieji 
miško kirtimai (siekia 50%). Pagrindinių kirtimų dalis – 24%,  želdinių priežiūros – 12%, miško atkūrimo – 
14%.  

2. Ugdomaisiais kirtimais kirstų sklypų ribos dažniau nekito nei kito, tuo tarpu pagrindiniais kirtimais kirstų 
medynų ribos dažniau kito po ūkinės priemonės nei nekito.  Nepaisant trumpos NMI patirties, paskutiniais 
nagrinėjamo laikotarpio metais (NMI lauko darbai 2018-aisiais metais) ūkinių priemonių sąlygotų sklypų 
ribų pokyčių yra ženkliai daugiau nei ankstesniais metais. Ribų pokyčių fiksavimo didėjimą galėjo lemti 
specialistų kompetencijos didėjimas. 

3. Patikslintos 23% sklypų, kurie yra greta vykdytų ūkinių priemonių, charakteristikos.   
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Vaidas LABINAS 
 
Summary 
 

There is a need for state forest managers to dispose timely forest resource data in order to manage available 
resources in a rational way. Conventional stand-wise inventory does not meet current needs due to its 10-year 
cyclical nature both in terms of information structure and quality. The National Forest Sector Development 
Program for 2012-2020 set the goal of implementing a continuous forest inventory (NMI). Implementation of 
NMI started in Taurage Regional Unit of State Company “State forest enterprise” in 2017, where works also 
continued in 2018. The aim of this paper is to summarize the data of the continuous forest inventory carried out 
in Tauragė regional unit for 2015 - 2017, to evaluate the distribution and characteristics of carried-out 
sylvicultural treatments, to analyze the reasons for changes in the boundaries of forest compartments. This study 
is conducted using data from NMI and the information originating from the state forest cadaster and referring to 
the original state stand-wise forest inventory, as well as the materials from the monitoring of sylvicultural 
activities of the forest enterprise. After analyzing the volumes of sylvicultural activities, it was found that the 
majority - 50% referred to thinning cuttings, the main fellings - 24%, forest regeneration - 14%, and plantation 
maintenance - 12%. After analyzing the changes of compartment boundaries after conducted sylvicultural 
treatment, we determined that the boundaries changed after all the economic means irrespective of the species of 
trees, except for the current fellings where pine stands prevailed. We estimated that the descriptions of 
compartments neighboring to the sylvicultural treatments changed on the 23% out of the area. 
 
Keywords: continuous forest inventory, sylvicultural treatment, forest resources. 
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BIOKURO LOGISTINĖ ANALIZĖ 
 

Darius MANKAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Darbe siekiama apibendrinti kietojo biokuro gamybos ir rinkos plėtros aspektus. Teorinėje dalyje apie medienos 
biokuro gamybos ir judėjimo iki vartotojų logistinę grandinę analizuojamas rinkodaros sprendimų priėmimo 
procesas ir inovatyviosios rinkodaros priemonių svarba siekiant šios verslo sistemos vystymo. Kietojo biokuro 
rinkos segmentų valdymo moksliniai-praktiniai sprendimai yra orientuoti taikyti tokias rinkodaros priemones, 
kurios padėtų gerinti tiekimo sistemos struktūriškumą. Tiriamojoje dalyje, remiantis kietojo biokuro rinkos 
dalyvių sąveikos įvertinimu, atliekamas jų veiklos plėtros galimybių vertinimas. Tyrimo metodai –  mokslinės 
literatūros ir teisinių (norminių) dokumentų analizė, praktinių atvejų Alytaus ir Varėnos apskrityse nagrinėjimas. 
Logistinė grandinė analizuojama naudojant šiuos metodus: bioenergetikos ir biokuro sektoriaus studijų rezultatų 
analizė ir  apibendrinimas; loginė analizė; lyginamoji analizė; struktūrinė statistinių duomenų analizė; grafinio 
vaizdavimo metodai. Pokyčių Lietuvos biokuro produktų rinkoje vertinimas svarbus siekiant parengti rinkodaros 
priemonių, orientuotų skatinti biokuro produktų naudojimo/vartojimo paketą. Pokyčių vertinimo metodikos 
pagalba analizuojama Alytaus ir Varėnos apskrities kietojo biokuro produktų gamintojų veikla, biomasės 
(energetinių, medienos atliekų ir bioenergijos) ir biokuro produktai, jų konkurencingumo visais aspektais. 
Atlikta biokuro produktų kainų palyginamoji analizė. Pasiūlyta biokuro produktų įvairovė, produktų 
asortimentas ir atlikta naudotojų/vartotojų poreikių analizė. 
 
Raktiniai žodžiai: kietasis biokuras, medienos kuras, miško kirtimo atliekos, kirtimo atliekų ištekliai, miško 
kuras, miškų urėdija, pelningumas, medienos atliekos, logistinė grandinė. 

 
Įvadas 
 

Globaliu mastu didėjant energijos paklausai ir kuro kiekiams, brangsta nafta ir dujos, kyla naftos bei dujų kainos. 
Globalios klimato kaitos nepalankūs ir dažni reiškiniai skatina regionines ir tarptautines organizacijas atidžiau 
atsižvelgti  į alternatyvius, atsinaujinančius  energijos šaltinius. Klimato kaitos poveikis 21 amžiuje yra pagrindinis 
iššūkis mūsų planetai. Ištirta, kad šis negatyvus poveikis atsiranda dėl iškastinio kuro, t. y. naftos, kurios ištekliai yra 
riboti, deginimo. Norint sušvelninti klimato pasikeitimo poveikį ir užsitikrinti žaliosios  energijos apsirūpinimą, didelis 
dėmesys skiriamas atsinaujinančių išteklių energetikai –kurių atsinaujinimą sąlygoja gamtos procesai (mano atveju bio-
masės energija). Biomasė, kuri yra naudojama kurui, Lietuvoje yra pagrindinis atsinaujinančios energijos šaltinis. CO2 
emisijų atžvilgiu biomasės naudojimas kurui laikomas  neutraliu, nes biomasėje sukaupta anglis CO2 pavidalu grįžta 
atgal į atmosferą ir vėliau fotosintezę vykdančių augalų pagalba perdirbama į deguonį. Turimos šiuolaikiškos biokuro 
gamybos ir deginimo technologijos leidžia naudoti  visas  medienos atliekas. Panaudojamos biomasės daugiausiai 
sukaupiama miškų ir žemės ūkio sektoriuose. Europoje apie 50 proc. sunaudojamo biokuro yra medienos biokuras ir 
kasmet šio kuro poreikis išauga apie 3,5 proc. (FAO, 2011). Statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis, 
Lietuvoje 2017  m. panaudota 80,6 proc. atsinaujinančių energijos išteklių, iš kurių buvo išgaunama energija. 
Atsižvelgiant į esamą situaciją,galima spėti , kad ateityje biokuro poreikis ženkliai augs, todėl reikėtų intensyviau 
atlikinėti tyrimus dėl biomasės potencialo ir galimo efektyvaus naudojimo. 

 
Darbo tikslas– išanalizuoti medienos biokuro plėtros kryptis įvertinti logistinius aspektus susijusius su biokuru 
judėjimu iš miško iki vartotojo. 
 
Uždaviniai 

 
1. Įvertinti medienos kuro ruošos sistemą Lietuvoje. 
2. Palyginti atskirų struktūrų, tiekėjų ir vartotojų veiklą. 
3. Išanalizuoti medienos kuro išteklių panaudojimą. 
4. Išanalizuoti biokuro logistinį potencialą – tiekimo užtikrinimą. 

 
Tyrimo objektas – Lietuvos medienos ruošos sektoriai.Tyrimo objektas – kietojo biokuro rinka ir jos segmentai 
(tiekimo sistema), Alytaus ir Varėnos regiono kietojo biokuro gamintojai ir duomenys apie juos. V. Į. miškų urėdijų 
duomenys. 
 
Tyrimų metodika 
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Su tema susijusios mokslinės ir mokslo populiarinimo literatūros, mokslinių darbų, straipsnių, statistikos, regioninių ir 
tarptautinių institucijų, organizacijų duomenys. Išanalizuoti Martin Christopher (2007) logistikos ir tiekimo grandinės 
valdymo aspektai. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Analizuojami įvairių Lietuvos buvusių VĮ miškų urėdijų duomenys apie miško kirtimų atliekas ir nelikvidinės medienos 
kiekius (1 lentelė). 1 lentelėje pateikti Generalinės miškų urėdijos siekiai 2015 ir 2019 metų miško kirtimo atliekų ir 
smulkios nelikvidinės medienos panaudojimo biokurui gaminti apimtys pagal miškų urėdijas. 
 
6 lentelė. Miško kirtimo atliekų ir smulkios nelikvidinės medienos panaudojimo biokurui gaminti apimtys pagal 
buvusias VĮ miškų urėdijas 
 

Eil. 
Nr. Miškų urėdija Medienos apimtys m3 

2015 m. 2019 m. 
1. Anykščių 4600 11800 
2. Biržų 9700 11800 
3. Dubravos 4100 25400 
4. Ignalinos 6800 17600 
5. Joniškio 6100 17000 
6. Jurbarko 10500 14200 
7. Kazlų rūdos 5900 20900 
8. Kretingos 9600 13300 
9. Kuršėnų 7100 20300 
10. Mažeikių 8300 12200 
11. Nemenčinės 7500 9200 
12. Panevėžio 13000 16600 
13. Prienų 6800 16700 
14. Radviliškio 7400 22800 
15. Raseinių 5400 15800 
16. Rokiškio 6500 13500 
17. Šakių 8600 14200 
18. Šalčininkų 6300 7900 
19. Šilutės 8800 12600 
20. Švenčionėlių 8800 9700 
21. Tauragės 12100 18800 
22. Telšių 7300 19200 
23. Trakų 8100 21100 
24. Ukmergės 13500 16300 
25. Varėnos 4200 11700 
26. Veisiejų 4400 9400 

 Iš viso: 201400 400000 
 
Kaip palyginimui buvo paimta 2015 ir 2019 metų miško kirtimo atliekų ir smulkios nelikvidinės medienos 

panaudojimo biokurui gaminti apimtys pagal V.Į. miškų urėdijas. Iš gautų duomenų matyti kaip per 4 metus didėjo 
kirtimo atliekų biokurui gaminti poreikiai miškų urėdijoms. 2015 metais generalinis miškų urėdas buvo nustatęs 
pagaminti 201400 kietmetrių  miško kirtimo atliekų biokurui gaminti , o jau 2019 jo siekis išaugo iki 400000 kietmetrių 
ir tai net  98,6 % daugiau. 
 

2003 m. pradėjusi veiklą  AS Graanul Invest yra privataus kapitalo pagrįsta firma, kuri užsiima bioenergetikos 
bei atsikuriančios energijos gamyba. Įmonė vystėsi palyginus greitai ir šiandien yra didžiausia granulių gamintoja 
Baltijos šalyse, o pagal gamybos apimtis yra vienas iš penkių didžiausių medienos granulių gamintojų ES. Per 
pirmuosius veiklos etapus 2004 metais buvo pastatytos dvi granulių gamyklos, pirmoji iš jų - Estijoje, o antroji - 
Lietuvoje, Alytuje. Per antruosius veiklos etapus 2005 m. gale buvo pastatyta trečia granulių gamykla Latvijoje. Jos 
statyba buvo baigta 2007 m. anksti pavasarį. 2006 m. buvo nupirkta Estijoje Imaverėje esanti granulių gamykla OÜ 
Delcotek, kur medienos granulės gaminamos jau nuo 1999-jų metų. Keturių gamyklų bendras gamybos pajėgumas yra 
330 tūkst. tonų pjuvenų granulių per metus. Per ateinančius penkeris metus įmonė planuoja gamybos tempą padidinti 
maždaug  25% nuo metinės gamybos apimčių ir tapti didžiausiu medienos granulių gamintoju Europoje Sąjungoje. 

 
2 lentelė. Graanul invest 2018 m. pagamintų bei parduotų prekių duomenys 
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Data Prekė Pradiniai 
likučiai tonomis Pagaminta tonų Parduota tonų Likutis tonomis 

2018 sausis Medžio pjuvenų granulės 1958,09 5350,97 6830,02 479,03 

2018 vasaris Medžio pjuvenų granulės 479,03 5204,96 5223,96 460,02 
2018 kovas Medžio pjuvenų granulės 460,02 6133,82 6381,16 212,67 
2018 balandis Medžio pjuvenų granulės 212,67 2564,41 2770,45 6,63 
2018 gegužė Medžio pjuvenų granulės 6,63 7018,25 3819,33 3205,55 
2018 birželis Medžio pjuvenų granulės 3205,55 6510,85 4877,32 4839,07 
2018 liepa Medžio pjuvenų granulės 4839,07 6850,82 6767,85 4922,04 
2018 rugpjūtis Medžio pjuvenų granulės 4922,04 7101,05 7253,98 479,11 
2018 rugsėjis Medžio pjuvenų granulės 4769,11 6502,99 7266,67 4005,43 
2018 spalis Medžio pjuvenų granulės 4005,43 6784,84 9781,06 1009,21 
2018 lapkritis Medžio pjuvenų granulės 1009,21 6416,88 6946,83 479,25 
2018 gruodis Medžio pjuvenų granulės 479,25 5901,52 3691,33 2689,44 
Viso    72341,36 71610,01   

Medžio pjuvenų granulės yra pagrindis Graanul invest Alytaus padalinio darbo objektas.Šioje lentelėje pateikiu 
2018 m. duomenis iš Alytaus padalinio.Pardavimo kiekiai palyginus tikrai įspūdingi. 
 

Biokuro gamybai ir paruošimui parduoti reikalingo kuro sąnaudos UAB “ Bionovus “ 
 

Pagrindinis kuro sąnaudų rodiklis - bendras kuro kiekis*, reikalingas vienam bendro pagaminto ir paruošto 
pardavimui biokuro kietmetriui. Biokurui pagaminti bei paruošti pardavimui reikia visos turimos technikos- 
smulkintuvų, krautuvų ir skiedrovežių- darbo, todėl šis rodiklis susideda iš bendro visų technikos priemonių 
sunaudojama kuro. 
 
3 lentelė. UAB Bionovus biokuro gamyba, kuro kiekiai ir jo paruošimui bei pardavimui reikalingos kuro sąnaudos 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bendras sunaudota kuro kiekis, ltr 703.925 678.4 11 747.484 806.774 911.487 1.094.487 
Bendras pagaminto ir paruošto pardavimui biokuro kiekis, 
ktm 

483.520 453.022 452.298 475.699 551.841 657.695 

Kuro sąnaudos tenkančios vienam ktm pagaminto ir 
paruošto parduoti biokuro, ltr/ktm 

1,46 1,50 1,65 1,70 1,65 1,66 

 
Išvados 
 

1. Lietuvos miškuose susidaro dideli miško kirtimo atliekų ir nelikvidinės smulkios medienos kiekiai 
(400000m3), kuriuos perdirba medienos biokuro gamintojai. 

2. Biokuro tendencija augti išlieka aukšta ir toliau augs, kiekvienais metais ji priauga maždaug po 25%  
3. Remiantis miškų urėdijų bei privačių įmonių duomenimis, buvo išanalizuotas miško kirtimo atliekų 

panaudojimas biokurui gaminti. Nustatyta, kad Lietuvoje biokuro potencialas nuolat didėja ir ateityje jis bus 
dar didesnis. 
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Increasing global demand for energy, rising oil and gas prices, unfavorable climate change, encourages regional 
and international organizations to look more closely at alternative, renewable energy sources. The impact of 
climate change in the 21st century is a major challenge for our planet. It has been found that this negative effect 
is due to the burning of fossil fuels, i.e. oil with limited resources. In order to mitigate the effects of climate 
change and secure green energy supply, a great deal of attention is paid to renewable energy - a process which is 
driven by natural processes (bio-mass energy). Biomass, which is used for fuel, is the main source of renewable 
energy in Lithuania. In terms of CO2 emissions, the use of biomass for fuel is considered to be neutral, as the 
carbon stored in biomass returns back to the atmosphere at an average time, and then aids the photosynthetic 
plants to oxygen. The state-of-the-art biofuel production and combustion technologies available make it possible 
to use all wood waste. Uses of biomass are mostly accumulated in the forest and agricultural sectors. 50% in 
Europe biofuel consumption is wood biofuel and the annual demand for this fuel is about 3.5 percent. (FAO, 
2011). According to a s urvey conducted by the Department of Statistics, in 2011, Lithuania 86.5 percent 
Renewable energy sources were firewood for forest waste. Considering the current situation, it can be assumed 
that the demand for biofuel will grow significantly in the future, therefore, research on bio-mass potential and 
potential efficient use should be intensified. The aim of this study is to analyze the wood waste in Lithuania and 
review the situation and potential growth potential in this sector. Research object - Lithuanian logging sectors. 
Method of research - methods of scientific literature, scientific works, statistics, regional and international 
institutions and organizations related to the topic.  
 

Keywords: : biofuel, wood fuel, logging waste, logging waste resources, forest fuel, forest enterprises, 
profitability, waste, logistics.. 
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Paulius PLUNGĖ 
 
Santrauka 

 
Šio darbo metu buvo bandoma nustatyti medienos rinką sąlygojančius veiksnius. Analizė buvo atlikta naudojant 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos prekybos suvestinę, parduotų medienos sortimentų kiekius ir kainas. 
Tyrimui pasirinkti 2007 – 2018 m. parduotų medienos sortimentų kiekiai ir kainos. Visi duomenys buvo renkami 
ir grupuojami į vieną vietą. Iš surinktų duomenų buvo analizuojamas kainų sezoniškas pokytis. Atlikus analizę, 
atsižvelgiant į diagramas, vaizdiškai buvo matomas sezoniškas kainų pokytis, nuo metų pradžios iki vasaros 
pradžios kainos krito, o nuo vasaros pradžios iki metų galo kainos kilo. Kainų pokyčius lemia ne tik paklausos ar 
pasiūlos faktoriai, bet taip pat ir miško kirtimo taisyklės ir panašiai. 
 
Raktiniai žodžiai: mediena, rinka, kainos, sortimentai. 
  

Įvadas 
 

Pastaruoju metu girdime ypač daug  įvairių samprotavimų apie miškus ir medienos naudojimą. Vieni mano, kad 
medienos per daug kertama, kad taip naikinami mūsų miškai. Kitiems atrodo, kad medienos vidaus rinkoje nuolat 
trūksta dėl  pernelyg didelio jos eksporto. Šiandien medienos rinkos tema yra labai aktuali Lietuvoje, bei už jos ribų. 
Pasaulyje žmonių daugėja, todėl automatiškai ir medienos poreikis didėja taip pat. Kasdien žmonės perka medinius 
baldus, statybines medžiagas, įvairius popieriaus gaminius ar malkas skirtas šildymui ir viskas remiasi į pinigų 
klausimą. Mediena yra atsinaujinantis šaltinis, yra natūrali, estetiška bei ilgalaikė priklausomai nuo laikymo sąlygų. Ši 
medžiaga tikrai bus naudojama ir ateityje, mat medienos naudojimas tausoja aplinką. Kitos medžiagos tokių 
atsinaujinimo galimybių beveik neturi, todėl mediena yra šių laikų „auksas“.   

Medienos rinka yra priklausoma nuo sezoniškumo. Per visų metų laikotarpį kainos būna skirtingos skirtingiems 
sortimentams. Šiuo metu technologijos vystosi vis greičiau ir greičiau. Yra ieškoma būdų kaip sumažinti medienos 
išgavimo ar transportavimo sąnaudas rinkoje, kad būtų galima produkciją parduoti už kuo labiau konkurencingesnę 
kainą ir taip palaikyti pastovią rinką.  Svarbu žinoti kas įtakoja kainas, kaip kainos keičiasi dėl sezoniškumo ir nuo ko 
tai priklauso. Tai yra aktualu ir mūsų šalies bei pasaulio ekonomikoje. Jei kokioje šalyje susidarytų nepalanki 
ekonominė situacija medienos rinkoje, tuomet Lietuva ir aplinkinės šalys gali tai pajusti kainomis ir kiekiu. Tokiu 
atveju įmonės prarastų daug pelno arba atvirkščiai. Šiuo metu Lietuva, Latvija, Estija, Švedija ir Vokietija konkuruoja 
su Rusija bei Baltarusija parduodant medieną. Rusija šiuo metu parduoda didelius kiekius medienos į pasaulio rinką. 
Lietuvos rinka yra priklausoma nuo celiuliozės fabrikų. Dauguma šių fabrikų randasi Skandinavijos šalyse. Todėl tai 
daro mūsų įmones mažiau konkurencingas medienos rinkoje. Todėl manau, jog medienos kainų klausimas yra labai 
svarbus ne tik mūsų šalies vidaus rinkoje, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu.  

Šiame darbe atliekant noriu įvertinti medienos kainų ir pardavimo apimčių dinamiką. Bandysiu išanalizuoti 
atskirų medienos rūšių kainų pokyčius dėl sezoniškumo. Svarbu išsiaiškinti kodėl kainos taip keičiasi per metus, kokios 
priežastys tai lemia. Taip pat bandysiu išnagrinėti kodėl medienos kainos keičiasi viena ar kita linkme bei nuspėti kaip 
jos keisis ateityje ir kaip tokiems pokyčiams turėtume pasiruošti. Tam, kad tai sužinočiau, svarbu žinoti kokie yra 
medienos ištekliai Lietuvos rinkoje, kokios yra kirtimų apimtys bei kokie mastai prekyba žaliavine mediena.  
 
Darbo tikslas – Nustatyti veiksnius, apsprendžiančius situaciją medienos rinkoje. 
 
Uždaviniai 

1. Įvertinti vidutinių medienos kainų nuokrypius nuo vidurkio pagal metų mėnesius. 
2. Įvertinti veiksnių, lemiančių medienos pasiūlą ir paklausą, tarpusavio ryšį. 

 
Tyrimo objektas  
 
Tyrimo objektas VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos prekybos suvestinė, parduotų medienos sortimentų  kainos. 
 
Tyrimų metodika 
 

Duomenys iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos buvo pradėti rinkti 2019 metų pradžioje. Tyrimo laikas pasirinktas 
toks, nes tik tuo metu pasirodė paskutiniai 2018 metų duomenys. Buvo naudoti paskutinių dvylikos metų nuo 2007 iki 
2018 m., kainų ir parduotų medienos kiekių duomenys pagal mėnesius. Gauti duomenys buvo užsirašomi, vėliau jie 
buvo vedami į programą MS EXCEL tolesnei jų analizei. 
 
Vidutinės medienos kainos ir kiekio skaičiavimo formulė mėnesiais per metus: 
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V = (m1 + m2 + m3 + ... + m12) / 12; (1) 
 

Čia: V – vidutinė kaina kiekvienam metų mėnesiui;  
m1...m12 –kiekvienų metų mėnesiai; 
Buvo apskaičiuotas ir kiekvieno mėnesio kainos vidurkis. 
Vidutinis visų mėnesių vidurkis: 

V1 = (m1 + m2 + m3 + ... + m12) / 12; (2) 
Čia: V1 – visų mėnesių vidurkis; m1...m12 – mėnesiai (sausis, vasaris);  
  

Turint kiekvieno mėnesio vidutinių kainų duomenis buvo skaičiuojamas kiekvieno mėnesio nuokrypis procentais 
nuo vidurkio. Jis skaičiuojamas atimant iš bendro mėnesio vidurkio bendrą visų mėnesių vidurkį, gauta suma 
padalinama iš vidutinio visų mėnesių vidurkio ir gautas skaičius paverčiamas į procentus. 
 
Nuokrypis % kiekvieno mėnesio nuo vidurkio: 
 

P = (V - V1) / V1 * 100 %; (3) 
 

Čia: P – nuokrypis %; V - vidutinės medienos kainos ir kiekiai mėnesiais per metus; V1 – vidutinis visų mėnesių 
vidurkis;  

 

Medienos sortimentai buvo sugrupuoti, pateikiant atskirai spygliuočių, kietųjų ir minkštųjų lapuočių, smulkios 
pjautinosios medienos, popierrąsčių, plokščių medienos, malkų su kirtimo atliekomis diagramas. Kiekvienoje šių grupių 
pateikiamos vieno tipo lentelės - žaliavinės medienos kainų duomenys. Diagramos yra linijinės, šio tipo diagramos 
padeda lengviau įvertinti ir palyginti skirtumus. Pagal jas galima lyginti kiekvieną sortimentą tarpusavyje. Taip pat 
matyti, koks susidaro skirtumas tarp tą patį mėnesį lyginamų produktų, matyti, kaip keičiasi produkto kaina per metus, 
galima pastebėti kaip keičiasi kainos dėl sezoniškumo, numatyti ateities perspektyvas ir daryti prognozes.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Tyrimo metu buvo surinkti ir sugrupuoti 2007 – 2018 metų duomenys. Šioje darbo dalyje aptariami gauti 
duomenys ir skaičiavimai, analizuojama, kaip keičiasi ir kodėl atsiranda tokie pokyčiai, kaip sezoniškumas įtakoja 
kainas. 

 

 
 

1 pav. Spygliuočių rąstų kaina 
 
Lyginant 1 pav., pagal sezoniškumą, vasarą spygliuočių medienos nuperkama daugiau, tuo metu ji 

paklausiausia. Dėl didėjančios paklausos krenta ir kaina. Sezoniškumas stipriai įtakoja spygliuočių medienos rinką. 
Žiemos mėnesių kaina yra  
šiek tiek skirtingos. Sausį kaina būna keliais procentais didesnė nuo vidutinės kainos, lyginant su sausio mėnesiu. 
 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pr
oc

en
ta

i 

Mėnesis 
Pušis Eglė



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

155 
 

 
 

2 pav. Kietųjų lapuočių rąstų kaina 
 
2 pav., pagal paklausą sezono viduryje ąžuolo ir uosio paklausa mažėja, medienos poreikis taip pat mažėja, 

todėl ir kaina keliomis procentinėmis dalimis krenta, tačiau išaugus medienos poreikiui, didėja ir medienos kaina. 
Kadangi uosio medienos paklausa yra didesnė, jo kainos išlieka stabilesnės. 

 
 

3 pav. Minkštųjų lapuočių rąstų kaina 
 

Kaip matome 3 pav., visų minkštųjų lapuočių kainos tolygiai krenta iki gegužės – birželio mėnesių ir nuo 
birželio pradeda staigiai kilti. Ir artėjant žiemos sezonui nuo rugpjūčio – rugsėjo mėnesių kainos vėl stabiliai krenta.  
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4 pav. Smulkios pjautinės medienos kaina 
 
4 pav. taipogi matome šio sortimento tiek spygliuočių, tiek lapuočių stabilius kainos pokyčius. Iki vasaros 

pradžios kainos stabiliai krenta, o nuo birželio stabiliai pradeda kilti iki žiemos. Šios sortimento rūšiai matome, stabilų 
pokytį, nes jos kiekis gamtoje yra didelis, lyginant su rąstų kiekiais. 

 
 

5 pav. Popierrąsčių kainos 
 

Uosio popierrąščių kainų pokytis didžiausias, nes šios medienos yra mažiausiai lyginant su kitomis medžių 
rūšimis. Spygluočių ir beržo popierraščių kainos kinta labai panašiai ir stabiliai, nuo žiemos iki vasaros pradžios krenta, 
o nuo vasaros pradžios stabiliai kyla. Drebulės kainos išlieka gan panašios į vidutines kainas. 
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6 pav. Plokščių medienos kainos 
 

6. pav diagramoje aiškiai matomas plokčių medienos sezoniškumas, tiek lapuočių, tiek spygliuočių medienų 
kainos kinta labai panašiai ir išlieka gan pastovios visus metus su mažais nuokrypiais nuo vidurkio. Šiai rinkai paklausą 
sudaro medienos plokščių gamybos pramonė, medienos paklausa išlieka gan pastovi visus metus, todėl kainos taip pat 
išlieka panašios. 

 
 

7 pav. Malkų ir kirtimo atliekų kainos 
 

Malkos bei kirtimo atliekos naudojamos šildymui, todėl didžiausi pardavimai vyksta iki žiemos. Tikėtina, kad 
žmonės malkomis stengiasi apsirūpinti iki žiemos, todėl žiemą kainos sumažėjimas yra labai nedidelis. Kirtimo atliekos 
nuo metų pradžios iki pabaigos stabiliai didėja. Mažiausia kaina yra pavasarį ir vasarą, kai šildymo sezonas bagiasi ar jo 
nėra, rudens ir žiemos mėnesiais kainos didėja, dėl sortimento paklausos rinkoje. 

Išvados 

1. Nustatyta, kad apvaliosios medienos sortimentų kainai būdingas sezoniškas svyravimas. Nuo metų pradžios 
iki vasaros pradžios, medienos sortimentų kainos krenta ir pasiekia žemiausią tašką, nuo vasaros pradžios iki 
metų galo matomas kainų dydėjimas su nežymiais kainų šuoliais aukšyn ar žemyn. 

2. Visų rušių sortimentų kainos nuo gegužės iki birželio stabiliai mažėja. Tai gali būti dėl miško kirtimų 
taisyklių „IVA grupės miškuose ir miškuose, kuriems netaikomi Taisyklių 74 punkto reikalavimai, 
jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai 
ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.“. Šiuo laikotarpiu 
medienos kiekiai ženkliai sumažėja. 
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ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING TIMBER MARKET 
 
Paulius PLUNGĖ 
 
Summary 
 

This work attempted to identify the factors that determine the timber market. The analysis was carried out using 
the State Forest Enterprise State Forestry Trade Summary, quantities and prices of sold timber assortments. 
Selection of research for 2007 - 2018 quantities and prices of wood assortments sold. All data was collected and 
grouped together. The seasonal change in prices was analyzed from the data collected. After analyzing the 
charts, the seasonal price change was visually visible, with prices falling from the beginning of the year to the 
beginning of the summer and rising from the beginning of the summer to the end of the year. Price changes are 
determined not only by factors of demand or supply, but also by rules of felling, and so on. 
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Miškotvarkos sekcija 
 
ATVEJINIŲ PAGRINDINIŲ KIRTIMŲ ĮTAKA PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) 
KIRTAVIETĖSE BIOLOGINEI ĮVAIROVEI PALIEKAMŲ MEDŽIŲ RADIALIAJAM 
PRIEAUGIUI 

 
Tomas RUTKAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Stalų, Ančios ir Veisiejų girininkijų 
miškuose 2019 m. sausio mėn. Lauko darbų metu buvo surinkti supaprastintų atvejinių dviejų atvejų pagrindinių 
kirtimų kirtavietėse biologinės įvairovės medžių paprastųjų pušų (Pinus sylvestris L.), bei tame pačiame ar 
gretimame sklype panašiomis augimo sąlygomis augančių kontrolinių medžių, rievių mėginiai - griežinėliai. Taip 
pat buvo išmatuota/nustatyta tiriamųjų medžių skersmuo, aukštis, sveikatingumo būklė, augimo sąlygos. 
Laboratorijoje Lintab 6 įrenginiu buvo išmatuoti metinių rievių pločiai 20 pastarųjų metų (nuo 1998 iki 2018) 
laikotarpiu. 
Šio tyrimo metu nepavyko nustatyti atvejinių pagrindinių kirtimų įtakos kirtavietėse biologinei įvairovei 
paliekamų medžių radialiajam prieaugiui, nors visu tirtu 20 m. laikotarpiu bioįvairovės medžių augimas 
tendencingai, tačiau statistiškai nepatikimai buvo didesnis nei kontrolinių medžių. Tiek bioįvairovės, tiek ir 
kontrolinių medžių maksimalaus vidutinio augimo pikus, nustatytus 2008 ir 2015-16 metais, galima paaiškinti 
geresnėmis nei įprasta augimo sąlygomis (didelis kiekis kritulių, aukšta temperatūra), kaip tik tais pačiais metais 
buvo įvykdyti ir abu kirtimo atvejai. Kita vertus, gauti statistiškai esminiai skirtumai lyginant bioįvairovės 
medžių ir kontrolinių medžių bendrą radialiojo prieaugio vidurkį įrodo tinkamų biologinės įvairovės medžių 
parinkimą prieš kirtimus ir išpildo esminę sąlygą – šie medžiai turi būti ilgaamžiai. 
 
Raktiniai žodžiai: biologinės įvairovės medžiai, atvejiniai pagrindiniai kirtimai, radialusis prieaugis.  

 
Įvadas 
 

Dar prieš kelis dešimtmečius Europoje miškininkystė buvo orientuota aukšto produktyvumo (našumo) medynų 
formavimui. Dabar miškininkavimas tampa vis labiau ekologišku, o ekologinėje miškininkystėje akcentuojama miškų 
biologinės įvairovės svarba. Kertant mišką pagrindiniais kirtimais yra paliekami biologinei įvairovei svarbūs medžiai, 
kurie, augant naujai medyno kartai, pasieks gamtinę brandą ir papildys sklypo negyvos medienos atsargas. Tai ilgainiui 
teigiamai paveikia gamtinę įvairovę, nes tampa prieglobsčiu tam tikroms žinduolių, paukščių, vabzdžių, kerpių ir grybų 
rūšims (Kurlavičius, 2003). 

Biologinei įvairovei išsaugoti skirtų medžių palikimą II-IVA miškų grupių miškuose kertant pagrindinio 
naudojimo biržes įpareigoja Miško kirtimų taisyklės (2010). Pagal šį teisės aktą 0,5-1 ha ploto biržėse privaloma palikti 
ne mažiau kaip 3 gyvus medžius (iš kurių ne mažiau kaip 2 būtų senesni arba storesni medžiai negu vidutiniai medžiai 
medyne) ir ne mažiau kaip 2 negyvus storesnius kaip 20 cm skersmens medžius (tokių nesant – atitinkamą kiekį 
stuobrių). Didesnėse kaip 1 ha biržėse – atitinkamai ne mažiau kaip 7 gyvus ir 3 negyvus medžius 1 ha. Šie medžiai 
kirtavietėse paliekami suirti (Miško kirtimų taisyklės, 2010). 

Laikantis minėtų reikalavimų, atrėžiant biržę pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių (2004) reikalavimus 
nekirstini medžiai yra parenkami ir surašomi medžių matavimo lape bei paženklinami 1,2-1,5 m aukštyje aplink stiebą 
apskutant žievę arba nudažant juostą ryškiais dažais (Biržių atrėžimo..., 2004). 

Žali seni medžiai miško ekosistemose atlieka skirtingą vaidmenį nei sausuoliai. Dėl šios priežasties yra labai 
svarbu, jog palikti biologinės įvairovės medžiai būtų kiek įmanoma ilgaamžiškesni (Gedminas, 2014). Tačiau, kaip ir 
bet kuris organizmas, šie medžiai po plynų kirtimų staigiai pasikeitus medyno sąlygoms patiria stresą, dalis jų žūsta.  
 
Darbo tikslas – ištirti supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų įtaką pušies (Pinus sylvestris L.) 
kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialiajam prieaugiui. 
 
Uždaviniai 

 
1 Ištirti kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialujį prieaugį prieš ir po kiekvieno kirtimų 

atvejo. 
2 Ištirti aplinkiniuose nekertamuose panašiuose medynuose augančių medžių radialujį prieaugį. 
3 Nustatyti supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų įtakos kirtavietėse biologinei įvairovei 

paliekamų medžių radialiajam prieaugiui, dėsningumus. 
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

Paprastosios pušies biologinei įvairovei paliekami medžiai supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių 
kirtimų kirtavietėse bei taksaciniais rodikliais panašiuose aplinkiniuose medynuose augantys medžiai VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio miškuose. 

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimui buvo parinkta iškirstose atvejinių pagrindinio kirtimo kirtavietėse palikti pavieniui augantys biologinės 
įvairovės (n=100) medžiai (1 pav.). 2006-2011 m. įvykdytas pirmasis, o 2012-2017 m. - antrasis kirtimo atvejai. 
Kontroliniai medžiai (taip pat n=100), pagal galimybes, buvo atrinkti augantys tame pačiame sklype, arba augantys 
panašiomis augimo sąlygomis gretimuose taksaciniuose sklypuose. Tyrimams ekspertiniu-vizualiniu metodu buvo 
atrinkti sanitarinės būklės atžvilgiu I, o tokių nesant - II kategorijų (atitinkamai, sąlyginai sveiki bei apsilpę) pagal 
spygliuočių medžių pažeidimo vertinimo skalę (Воронцов ir kt., 1991). Pagal išsivystymą - 1 Krafto klasės medžiai, 
nes šios klasės medžių rievėse metinio radialiojo prieaugio dėsningumai išreikšti geriausiai (Stravinskienė, 1994); 
augantys Nb augavietėje. Vengta kreivų, beviršūnių ar su dviem viršūnėmis medžių. 

Lazeriniu Nikon aukštimačiu buvo išmatuotas tiriamųjų medžių aukštis (m) ir Haglöf Sweden žerglėmis – 
medžių skersmuo 1,3 m. aukštyje nuo šaknies kaklelio. Tame pačiame aukštyje Preslerio amžiaus grąžtu P→Š kryptimi 
buvo išgręžti gręžinėliai (po vieną iš medžio), kurie patalpinti popieriniuose konteineriuose-vamzdeliuose ir buvo 
pargabenti į laboratoriją. 

 

 
 

1 pav. Tyrimams parinktos biržės pavyzdys su tirtais augančiais bioįvairovės medžiais (šalia geltonos tiesės) ir tame 
pačiame taksaciniame sklype, brandžiame medyne tyrimui parinktas medynas su kontroliniais medžiais (šalia raudonos 
tiesės) 

 
Surinkti gręžinėliai laboratorijoje buvo paruošti – apytiksliai 10 min. išmirkyti vandenyje, kad rievės atgautų 

savo įprastą plotį, prarastą dėl nuodžiūvio laikant 2-3 savaites kambario sąlygomis. Išmirkyti griežinėliai buvo 
fiksuojami į metalinį laikykli, ir aštriu peiliu buvo nupjaunamas viršutinis (maždaug 1 mm storio) medienos sluoksnis, 
kad pagerinti rievių matomumą. Lintab 6 įrenginiu buvo išmatuoti metinių rievių pločiai. Matuota nuo žievės link 
šerdies, mikroskopo didinimas, buvo 1,6, matavimo tikslumas - 0,001 mm (panašiai kaip Makrickienė, 2017). Analizės 
metu išmatuotas medžių radialinis prieaugis per paskutiniuosius 20 metų. Rievių sinchronizavimas buvo atliktas 
naudojant TSAP-Win programine įranga. 
Tolimesnei analizei naudota iš viso n=198 pavyzdžiai. Duomenų sisteminimui, grafikų sudarymui ir analizei buvo 
naudojama programos MS Excel – 2003 ir STATISTICA V7.0. Buvo lyginami kirtavietėje augančių biologinės 
įvairovės medžių (toliau tekste – bioįvairovės medžiai) ir medyne augančių kontrolinių medžių (toliau tekste – 
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kontroliniai medžiai) prieaugiai variacijos analizės (ANOVA) metodu. Skirtumai laikyti statistiškai patikimais, p 
reikšmei esant mažesnei nei 0.05, kai Fišerio kriterijus F buvo didesnis už kritinį.  
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
 Lyginant bioįvairovės medžių ir kontrolinių medžių bendro radialiojo prieaugio vidurkius buvo gauti statistiškai 

esminiai (F(1,41)=15,85; p<0,0001) skirtumai, kuomet didžiausią vidutinį prieaugį turėjo būtent bioįvairovės medžiai (2 
pav.). 

 
 

2 pav. Supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų kirtavietėse paliktų bioįvairovės medžių ir kontrolinių 
medžių radialiojo prieaugio vidurkių palyginimas 

 
Praktiškai visu tirtu 20 m. laikotarpiu tendencingai, tačiau statistiškai nepatikimai (F(20,41)=0,70; p=0,83) 

bioįvairovės medžių augimas buvo didesnis nei kontrolinių medžių (3 pav.). Iš 3 paveikslo matyti, kad tiek 
bioįvairovės, tiek ir kontrolinių medžių maksimalaus vidutinio augimo pikai buvo 2008 ir 2015-16 metais.  

Bioįvairovės medžius pagal skersmenį suskirsčius į 5 grupes nuo ploniausių iki storiausių ir šių grupių medžių 
prieaugį palyginus tarpusavyje, statistiškai patikimų skirtumų nebuvo nustatyta (F(80,20)=0,49; p=0,99). Bioįvairovės 
medžiai pagal aukštį buvo suskirstyti į 4 grupes nuo žemiausių iki aukščiausių. Tiriamąsias grupes palyginus 
tarpusavyje, statistiškai patikimų skirtumų taip pat nenustatyta (F(60,20)=0,62; p=0,99). Palyginus skirtingo 
sveikatingumo (sąlyginai sveikų ir apsilpusių) bioįvairovės medžių vidutinį radialujį prieaugį, nors praktiškai visu 
tiriamuoju 20 m. laikotarpiu nežymiai viršavo pirmieji, tačiau statistiškai patikimo skirtumo taip pat nebuvo nustatyta 
(F(20,20)=0,34; p=0,99). Reljefo požiūriu, visu tiriamuoju laikotarpiu ant kalvos, lygumoje ir dauboje augančių 
bioįvairovės medžių vidutinis bendras prieaugis statistiškai nesiskyrė (F(40,20)=0,58; p=0,98), išskyrus prieaugį 2008 ir 
2015-16 metais, kai bioįvairovės medžiai dauboje ir iš dalies – lygumoje augo geriau nei ant kalvos (4 pav.). 
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3 pav. Supaprastintų dviejų atvejų (kirtimų metai apibraukti) atvejinių pagrindinių kirtimų kirtavietėse paliktų 
bioįvairovės medžių ir kontrolinių medžių radialusis prieaugis atskirais metais  

  
 

4 pav. Lygaus reljefo (reljefas L), kalvoto reljefo (reljefas K) ir dauboje (reljefas D) kirtavietėse paliktų bioįvairovės 
medžių prieaugis atskirais metais 
 

Aptariant gautus rezultatus, priešingai nei buvo tikėtasi, bioįvairovės medžiai savo augimu neatsiliko, bet ir 
neaplenkė kontrolinių medžių. Tačiau, kaip matyti 3 pav., tiek bioįvairovės, tiek ir kontrolinių medžių didelė augimo 
sparta sutapo su abiejų atvejų kirtimų metais. Tai galima būtų paaiškinti ypatingai geromis klimatinėmis sąlygomis, 
įtakojusiomis (pagreitinusiomis) medžių augimą: štai 2008 m. augimo pikų metai (publikuotų duomenų apie klimatines 
sąlygas 2015-16 m. nepavyko gauti) buvo išskirtiniai dėl aukštos vidutinės vasaros temperatūros ir didelio kiekio 
kritulių (žiūr.: Makrickienė, 2017). Gali būti, kad tai ir „užmaskavo“ kirtimų galimai įtakotą bioįvairovės medžių 
prieaugį. 4 paveiksle matomas 2008 metais žymiai didesnis bioįvairovės medžių, ypač augančių dauboje, kur kritulių 
buvo dar daugiau, prieaugis netiesiogiai dar kartą patvirtina kritulių įtaką medžių augimui.  

Paminėtina, kad analogiškus rezultatus atlikęs tyrimus Ukmergės miškuose, gavo ir D. Šarka (2018) – 
brandžiame medyne augančių ir po pagrindinių kirtimų paliktų pušų augimo skirtumai statistiškai nebuvo reikšmingi, 
nors bioįvairovės medžių augimas jo tirtu 10 m. laikotarpiu ir buvo didesnis, kai vienas medis kasmet priaugo 
vidutiniškai 0,1 m³ daugiau nei kontrolėje. 

Nežiūrint to, pagal gautus tyrimų rezultatus galima teigti, kad ši (šiame tyrime tirta) dalis paliktų bioįvairovės 
medžių kirtimo metu buvo atrinkti teisingai, išpildant esminę jų palikimo sąlygą – jie turi būti ilgaamžiai. Jei šie 
medžiai sulauks gamtinės brandos amžiaus, bus sudarytos sąlygos kitiems ekosistemos komponentams, tuo pačiu 
miškas bus mišresnis, natūralesnis, įvairiaamžiškesnis, taip bus priartėjama ir prie miško natūralumo (Plyno kirtimo..., 
2001). 

Detaliau analizuojant galimą kirtimų įtaką bioįvairovės medžių prieaugiui, galbūt tirti reikėtų kitoje augavietėje 
augančius medžius. 
 
Išvados 
 

1. Supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų įtaka paliktų bioįvairovės medžių radialiajam 
prieaugiui nenustatyta. Skirtumų nenustatyta radialiojo prieaugio atžvilgiu ir tarpusavyje lyginant skirtingo 
amžiaus, skersmens, aukščio, sveikatingumo grupių bioįvairovės medžių prieaugį. 

2. Tiriamuoju laikotarpiu bioįvairovės medžių augimas buvo tendencingai, tačiau statistiškai nepatikimai 
didesnis nei kontrolinių medžių. Išsiskyrė du augimo pikai, kurie galėtų būti paaiškinami geresnėmis nei 
įprasta klimatinėmis sąlygomis, nulėmusiomis medžių greitą augimą teritorijos ar šalies mastu. Kadangi tais 
pačiais metais buvo vykdyti ir abu kirtimų atvejai, galimi skirtumai neišryškėjo. 
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THE INFLUENCE OF THE NON-CLEAR CUTTINGS ON THE RADIAL INCREMENT 
OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) BIOVERSITY TREES 
 
Tomas RUTKAUSKAS 
 
Summary 

 
The research was carried out in Stalai, Ančia and Veisiejai Forest districts of the Veisiejai regional division of 
State Forest Enterprise. The field work was performed in January 2019. During field work we collected the tree-
ring cores from the biodiversity trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) left after non-clear cuttings and from 
similar control trees in the surrounding forest stands. Also we measured the following parameters for all sampled 
trees: tree diameter, height, health and growing conditions. We performed the annual radial increment 
measurements for the  20 - year. period (from 1998 till 2018). 
This study didn‘ reveal any statistically significant differences between the increments of biodiversity treles 
before and after non-clear cuttings, although the biodiversity trees showed slightly higher radial increment per 
year, during the whole studied period. Two growth peaks emerged in 2008 and 2015-16 and can be explained by 
much better weather conditions (sunny and rainy warm period). Forest cuttings were conducted in the same 
years. On the other hand, biodiversity trees showed statistically significant higher average increment rate 
comparing with control trees in the surrounding stands during all investigated period what can confirm a proper 
selection of biodiversity trees, so an essential condition – biodiversity trees should keep growing for longer time, 
is fulfilled. 
 
Keywords: biodiversity trees, non-clear type’s main cuttings, radial increment. 
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Miškotvarkos sekcija  
 

KOMPIUTERIZUOTAS MEDŽIŲ ATRINKIMAS KIRTIMAMS REMIANTIS MEDŽIO 
LYGIO PARAMETRAIS 

 
Arnoldas ŠAPOKAS 
 
Santrauka 
 

Tyrimai atlikti trijuose paprastosios eglės (Picea abies) tyrimo bareliuose, išskirtuose VĮ VMU Rokiškio 
regioninio padalinio Kamajų girininkijos 122, 18 ir 30 kvartalų vienarūšiuose eglynuose. Darbo tikslas - ištirti 
medžių atrinkimo kirtimams kompiuterizavimo galimybes remiantis medžio lygio duomenimis, tokiais kaip: 
konkurencijos indeksas, defoliacija, stiebo kokybė, padėtis medyne. Duomenys tyrimams surinkti ištisiniu 
medžių matavimo metodu, trijuose 0,25 ha ploto tyrimo bareliuose. Iš viso išmatuoti 726 medžiai, nustatyti 
medžių aukščiai, skersmenys, koordinatės, defoliacija, lajos parametrai, stiebo būklė. Apskaičiuoti medžių tūriai, 
formrodžiai, konkurencijos indeksai, aukštis bei skersmuo baziniame amžiuje. Nustatyti ryšiai tarp medžio 
skersmens ir aukščio,  defoliacijos ir lajos ilgio, konkurencijos indekso ir skersmens bei lajos skersmens ir 
medžio skersmens. Išanalizavus svarbiausius medžio lygio parametrus sukurtas algoritmas, kurio pagalba galima 
objektyviai atrinkti medžius kirtimams. Atrinkus ir palyginus to paties medyno atrinkimą rankiniu metodu, ar 
naudojant kompiuterinį algoritmą, nustatyta jog naudojantis algoritmu buvo išlaikytas tolygesnis medžių 
išsidėstymas medyne. Taip pat nustatyta jog abejais atvejais gauti medynų rodikliai labai panašūs, ar net geresni. 
Iš to galime daryti išvadą, kad medžius kirtimams galima atrinkit kompiuterizuotai taip eliminuojant atrinkėjo 
subjektyvumą ar žmogiškosios klaidos faktorių. 
 
Raktiniai žodžiai: Neplyni kirtimai, paprastoji eglė, medžių atrinkimas kirtimams. 

 
Įvadas 
 

Siekiant ugdyti produktyvius ir tvarius medynus, svarbu laiku ir tinkamai juos formuoti. Viena pagrindinių 
formavimo priemonių yra tarpiniai kirtimai. Jų metu tinkamai atrinkus kertamus medžius, pagerinamos sąlygos 
perspektyviausiems medžiams augti. Tačiau dabar galiojantys, ūkinę veiklą miškuose reglamentuojantys teisės aktai, 
vykdant ugdomuosius kirtimus palieka daug vietos interpretacijoms atrenkant medžius. Taisyklės tiksliai neapibrėžia 
kuris medis yra kirstinas, o kuris pagalbinis, taip pat nenurodomas konkretus stiebo būklės vertinimas (nereikalaujama 
išimti medžių pažeistų abiotinių ir biotinių veiksnių, turinčių šalutinį ar kreivą liemenį). Nesant tikslaus medžių 
atrinkimo kirtimams metodo, prarandamas objektyvumas ir dažnu atveju medžio likimą lemia atrenkančiojo asmens 
intuicija. To pasėkoje atsiranda begalė skirtingų medžių atrinkimo variantų, kurie gali skirtingai įtakoti tolimesnį 
medyno vystymąsi.  Šio darbo tikslas yra kompiuterio pagalba sukurti objektyvų medžių atrinkimo tarpiniams bei 
neplyniesiems kirtimams metodą ir palyginti kaip tai įtakos tolimesnį medyno augimą. 
 
Darbo tikslas – Ištirti medžių atrinkimo kirtimams kompiuterizavimo galimybes remiantis medžio lygio duomenimis. 
 
Uždaviniai 

 
1. Išskirti medynų tyrimo barelius ir atlikti taksaciją. 
2. Nustatyti medžių aukščio, skersmens, defoliacijos, stiebo būklės ir kitų rodiklių ryšius. 
3. Sukurti algoritmą kompiuterizuotai atrinkti medžius kirtimams. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Trys tyrimo bareliai, išskirti grynuose paprastosios eglės (Picea abies) medynuose, esančiuose VĮ VMU 
Rokiškio regioninio padalinio Kamajų girininkijos 122, 18 ir 30 kvartaluose. 

 
Tyrimų metodika 
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1. Medynai tyrimui buvo atrinkti pagal miškotvarkos surinktus taksacinius duomenis. Siekiant turėti platesnį 
tiriamų eglynų amžiaus diapazoną, buvo nuspręsta atsirinkti trijų amžiaus grupių eglynus: 40 metų, 50 metų bei 60 ir 
daugiau metų. Pagrindiniai kriterijai šiose grupėse atsirankant medynus buvo: skalsumas – ne mažesnis nei 0,9; rūšinė 
sudėtis – grynas eglynas; bonitetas – ne mažesnis nei I.  

2. Medžių taksaciniai duomenys surinkti ištisiniu medžių matavimo metodu. Kiti medžio lygio parametrai 
apskaičiuoti naudojant Microsoft Office Excel programą.  

3. Medžiai rankiniu metodu atrinkti pagal galiojančius teisės aktus reglamentuojančius medžių atrinkimą 
neplyniesiems kirtimams vienarūšiuose medynuose. Medžiai kirtimams programiškai atrenkami naudojant Microsoft 
Office Excel platformoje sukurtu algoritmu (1). Algoritmo principas yra už vieną iš keturių medžio lygio duomenų 
(medžio tolygumas medyne; medžio stiebo būklė; konkurencijos indeksas; defoliacija) skirti balus. Balų suma nurodo 
medžio išėmimo pirmumą, t.y. kuo suma didesnė, tuo medžio parametrai prastesni. Tiek atrenkant rankiniu metodu, tiek 
naudojantis algoritmu, atrenkamas medžių skaičius vienodas. 

 
IF(VA<A;0;(IF(VA<B;1;(IF(VA<C;2;3)))))*0,3+QA*0,1+ 
(IF(CI<A;0;(IF(CI<B;1;(IF(CI<C;2;3))))))*0,5+(IF(DF<A;(IF(DF<B;(IF(DF<C;2;3))))))*0,1  (1) 
 
Čia: VA - Medžio atstumas iki aikštelės centro, m 
QA - Medžio stiebo kokybė 
CI - Konkurencijos indeksas 
DF – Defoliacija, % 
0,1;0,3;0,5 –svertai 
A – Skaičių sekos iki B mediana 
B – Skaičių sekos mediana 
C – Skaičių sekos nuo B mediana 

 
Kraštutiniai kirstino ir nekirstino medžių, atrenkant algoritmo pagalba, pavyzdžiai: 
 

Nekertamas 3 medyno nr. 121 medis surinko 1 balą:  
IF(1,036<1,23;0;(IF(1,036<1,75;1;(IF(1,036<2,25;2;3)))))*0,3+1*0,1+(IF(0<0,69;0;(IF(0<2,99;1;(IF(0<10,62;2;3))))))
*0,5+(IF(20<25;0;(IF(20<30;1;(IF(20<40;2;3))))))*0,1 = 1 
 
Kertamas 3 medyno nr. 99 medis surinko 2,8 balo: 
IF(2,394<1,23;0;(IF(2,394<1,75;1;(IF(2,394<2,25;2;3)))))*0,3+3*0,1+(IF(18,54<0,69;0;(IF(18,54<2,99;1;(IF(18,54<1
0,62;2;3))))))*0,5+(IF(25<25;0;(IF(25<30;1;(IF(25<40;2;3))))))*0,1 = 2,8 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atrinkti trys vienarūšiai eglynai, geriausiai reprezentuojantys savo amžiaus grupę. Kiekviename iš jų atsitiktinėje 
vietoje išskirtas 0,25 ha ploto tyrimo barelis. Iš viso ištisiniu medžių matavimo metodu išmatuoti 726 medžiai. 
Išmatuoti jų aukščiai, skersmenys, koordinatės, defoliacija, lajos parametrai, stiebo būklė. Apskaičiuotas jų formrodis, 
tūris, skersplotis, konkurencijos indeksas, aukštis bei skersmuo baziniame amžiuje. Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų 
matome, jog medynų amžiai skiriasi mažiausiai 10 metų, tačiau 1-ojo ir 2-ojo medynų duomenys labai panašūs. 
Remiantis dideliu vidutiniu konkurencijos indeksu, bei vidutiniu aukščio ir skersmens santykiu, galime daryti išvadą jog 
1-ajame medyne dar nebuvo daryti ugdomieji kirtimai, o 2-ajame jie daryti ganėtinai nesenai. 

 
1 lentelė. Medynų duomenys 
 

Medyno 
Nr. Metai Amžius 

Plot
as, 
ha 

Skalsum
as 

Rūšinė 
sudėtis N N/ha Hq, m Dq, cm Hq/Dq 

1 2018 40 0,25 1,003 10E 308 1232 20,70 19,95 1,04 
2 2018 50 0,25 0,996 10E 247 988 21,14 22,51 0,94 
3 2018 65 0,25 1,316 10E 171 684 30,72 32,04 0,96 

Medyno 
Nr. BA V, m³ V/ha, m³ Tūris 1 

skalsumo  
HAB, 

m 
DAB, 

cm 

Vidutinė 
defoliacij

a 

Vidutinis 
lajos ilgis, m VID CI 

1 9,63 95,99 383,96 382,77 35,43 40,81 27,01 8,70 26,05 
2 9,83 97,47 389,90 391,44 30,78 37,62 25,71 9,83 7,11 
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3 13,79 186,21 744,82 565,97 36,97 42,60 32,63 11,73 8,57 
 
Medyno skalsumas apskaičiuotas medyno tūrį padalinus iš 1 skalsumo medyno tūrio;  N – medžių skaičius; N/ha – medžių skaičius 
hektare; Hq – vidutinis skersmuo (cm); Dq – vidutinis aukštis (m); Hq/Dq – vidutinio medžio aukščio ir skersmens santykis; BA – 
skersplotis (m²); V – tūris sklype (m³); V/ha – tūris hektare (m³); HAB - augavietės našumo indeksas pagal aukščio augimą (m); DAB 
- augavietės našumo indeksas pagal skersmens augimą (cm); VID CI – vidutinis konkurencijos indeksas medyne.  

 
Siekiant nustatyti kurie medžio lygio parametrai yra svarbiausi, buvo atliktos įvairių medžio lygio parametrų 

ryšių analizės. Palyginus medžio aukščio ir skersmens priklausomybę (1pav.) matome, kad visuose trijuose medynuose 
tendencijos išlaikomos panašios. Didėjant medžio skersmeniui didėja ir medžio aukštis. Nors 1 –ąjį ir 2 – ąjį medynus 
skiria 10 metų, tačiau jų kreivės praktiškai sutampa. Tai galėjo lemti 2 –ajeme medyne vykdyti intensyvūs ugdomieji 
kirtimai, dėl ko padidėjo medyno vidutinis aukštis. Kadangi 1 - ajame medyne nevykdyti ugdomieji kirtimai, jo kreivė 
pasiekusi 30cm ribą rodo mažėjančią skersmens ir aukščio priklausomybę. Maždaug ties 50cm riba, trečiojo medyno 
priklausomybės kreivė tampa horizontalia, tai reiškia, kad ryšys tarp skersmens ir aukščio mažėja. 

 

 
 

1 pav. Medynų aukščio ir skersmens priklausomybė 
 

Iš medynų defoliacijos nuo lajos ilgio priklausomybės grafiko (2pav.) matome, kaip nuo medžio lajos ilgio 
priklauso defoliacija. Visuose medynuose trumpėjant lajai, defoliacija didėja. Kaip matome iš grafiko, jaunesniuose 
medynuose (1;2) priklausomybė silpnesnė nei 65 metų amžiau trečiame medyne. Šiuos dėsningumus galima susieti su 
medyno tankumu, bei konkurencija. Kuo medynas tankesnis, tuo lajos ilgis mažesnis ir tuo medžiai mažiau 
konkurencingesni. Tai nulemia defoliacijos didėjimą.  
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2 pav. Medynų defoliacijos nuo lajos ilgio priklausomybė 
 

Iš medynų medžių diametrų ir lajos skersmens priklausomybės grafiko (3pav,) matome, kad visuose medynuose 
medžių diametro ir lajos skersmens priklausomybė yra panašaus tendencingumo. Kuo didesnis medžio skersmuo, tuo 
didesnė medžio laja.  Galima pastebėti kad ties maždaug 18cm skersmeniu, visos kreivės susikerta. Tai galėtų reikšti 
jog nepriklausomai nuo medyno kuriame medis auga, jo laja yra maždaug 2,5m skersmens. Jaunesnių medynų lajų 
susivėrimas didesnis, todėl medžių lajos skersmuo medžio diametro atžvilgiu didesnis lyginant su vyresniu medynu. 

  

 
 

3 pav. Medynų medžių diametrų ir lajos skersmens priklausomybė 
 

Konkurencijos indeksas yra labai svarbus medžio duomuo, nes apima didžiąją dalį medžio lygio parametrų. Kuo 
konkurencijos indeksas mažesnis, tuo medis yra konkurencingesnis, tai reiškia jog turi didesnius šansus išlikti, nei 
mažiau konkurencingas medis. Palyginus medynų konkurencijos indekso ir skersmens priklausomybę (4pav.) matome, 
kad retesniuose medynuose konkurencingumo sklaida mažesnė, lyginant su tankiausiu, 1- uoju medynu. Tai parodo jog 
neugdytuose medynuose medžiai smarkiai konkuruoja vienas su kitu ir medžio skersmuo konkurencijos indeksą įtakoja 
mažiau nei vyresniuose medynuose. 
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4 pav. Medynų konkurencijos indekso priklausomybė nuo skersmens 
 
Atlikus medžio parametrų ryšių analizes buvo atrinkti keturi svarbiausi medžio duomenys: medžio tolygumas 

medyne; medžio stiebo būklė; konkurencijos indeksas; defoliacija. Remiantis šiais medžio parametrais, bei galiojančiais 
teisės aktais, dviem skirtingais metodais buvo atrinkti medžiai išėmimui. Rankiniu metodu medžiai buvo atrenkami 
pagal normatyvą, programiniu metodu – naudojant algoritmą. 5pav. pateiktos šių skirtingų atrikimo metodikų 
vizualizacijos. Iš jų galima teigti jog programos pagalba atrinkti medžiai medyne išsidėstę tolygiau. 

 
5 pav. Medžių atrinkimas kirtimams. Geltonai pažymėti išimami medžiai. Kairėje – programa atrinkti Nr.3 medyno 
medžiai, dešinėje – rankiniu būdų atrinkti Nr.3 medyno medžiai 

 
2 lentelėje pateikti medynų duomenys po medžių atrinkimo. Atrenkant abejomis metodikomis, išimamas medžių 

skaičius vienodas ir atitinka teisės aktų normatyvą. Palyginus šiuos duomenis matome, jog algoritmas medžius 
kirtimams atrenka panašiai ar geriau nei rankinis metodas. Visuose medynuose HAB ir DAB atrenkant abejais metodais 
beveik sutampa. Medžius kirtimams atrinkus algoritmo pagalba, matome kad visuose medynuose pasiektas geriausias 
defoliacijos, vidutinio medžių skersmens, lajos ilgio rezultatas.  
 
2 lentelė. Medynų duomenų po ugdymo palyginimas 
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AMZ – medyno amžius; Skals – Skalsumas; N – medžių skaičius barelyje; N/ha – medžių skaičius hektare; Hq – 
vidutinis medyno aukštis; Dq – vidutinis medyno skersmuo; BA – Medyno skerspločių suma; V – tūris barelyje; V/ha – 
tūris hektare; HAB - augavietės našumo indeksas pagal aukščio augimą (m); DAB - augavietės našumo indeksas pagal 
skersmens augimą (cm); VID CI – vidutinis konkurencijos indeksas medyne 
 
Išvados 
 

1. Išskyrus tyrimo barelius ir atlikus medžių matavimus nustatyta, kad didžiausias vidutinis skersmuo ir aukštis 
yra 3 –ame medyne, mažiausi 1- ame. Didžiausias augančios dalies tūris pasiektas 3 medyne ir siekia 745 
m³/ha.  

2. Atlikus medžio lygio parametrų analizę nustatyta, kad svarbiausi parametrai reprezentuojantys medžio būklę 
yra: medžio tolygumas medyne, medžio stiebo būklė, konkurencijos indeksas ir defoliacija. 

3. Palyginus medynų duomenis po medžių išėmimo juos atrenkant rankiniu metodu ar naudojant algoritmą, 
nustatyta jog abejais metodais gauti medynų rodikliai labai panašūs, ar net geresni. Iš to galime daryti išvadą, 
kad medžius kirtimams galima atrinkit kompiuterizuotai taip eliminuojant atrinkėjo subjektyvumą ar 
žmogiškosios klaidos faktorių. 

 
Literatūra 
 

1. Juodvalkis A., Kairiūkštis L. 2009. Medynų formavimas ir kirtimai. Akademija: Lututė. P.17, 26-30. 
2. Kuliešis A. 1989. Medynų našumas ir jo panaudojimas. Vilnius: Lietuvos agroleidykla. P. 3, 4. 
3. Kuliešis A. 1993. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai. Kaunas: Girios Aidas. P. 14, 24. 
4. Miško kirtimų taisyklės / Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymas: 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-

690.Prieiga per internetą <https://www.e tar.lt/portal/lt/legalAct/9903de00674511e58e1ab2c84776483b/HMyLmIkltZ>.  
5. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija / Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškotvarkos tarnybos 

įsakymas: 2009 m. vasario 2 d. Nr. 14-09-G. Prieiga per internetą < https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=TAR.FD9BFE627500>.  

6. Pauliukevičius G,. 1982. Miškų ekologinis vaidmuo. Vilnius: „Mokslas“. P. 3. 
7. Zelmys P., Jonikas J., 1990. Ugdomųjų kirtimų režimo optimizavimo principai, sudarant tikslines medynų formavimo 

programas. Vilnius: ŽŪM MTICP. P. 55 
 

COMPUTERIZED TREE SELECTING FOR CUTTING USING ITS LEVEL PARAMETERS 
 
Arnoldas ŠAPOKAS 
 
Summary 

 
The research was carried out on three plots of spruce (Picea abies), which were established in 122, 18 and 30 
districts of the State Forest Rokiškis regional unit. The aim of the research is to study the possibilities of 
computerization of tree selecting for cutting based on tree level data such as: competition, defoliation, stem 
quality, stand position. Data were collected using a co ntinuous tree measurement method in three 0.25 ha test 
plots. Were measured these parameters of 726 trees: tree heights, diameters, coordinates, defoliation, crown 
parameters and stem quality. Calculated tree volumes, shape mirrors, competition indexes, height and diameter in 
the base age. Were compared correlation between tree diameter and height, defoliation and crown length, 
competition index and diameter, crown diameter and tree diameter. After analyzing the most important tree level 
parameters, an algorithm has been created, which allows objectively select trees for cutting. After selecting and 
comparing the manual selection of the same stand or using a computer algorithm, it was determined that using 
the algorithm a more even tree distribution in the stand was maintained. It was also found that in both cases the 

Medyno 
Nr. AMZ Skals N N/ha Hq, m

Dq, 
cm

Hq/Dq BA V, m3
Vha, 
m3

Išimta 
V/ha

Tūris 1 
skalsumo 

HAB, 
m

DAB, 
cm

Vid. 
Def.

Vidutinis 
lajos , m

VID CI

3 Kont 65 1,32 171 684 30,72 32,04 0,96 13,79 186,21 744,82 - 565,97 36,97 42,60 32,63 11,73 8,57
3 Rank 65 0,92 115 460 33,64 33,35 1,01 10,39 141,26 565,04 179,78 615,02 35,33 44,28 29,87 12,45 4,28
3 Prog 65 1,11 115 460 29,66 34,65 0,86 11,16 152,41 609,64 135,18 547,75 35,76 45,94 29,04 12,59 2,87
2 Kont 50 1,00 247 988 21,14 22,51 0,94 9,83 97,47 389,90 - 391,44 30,78 37,62 25,71 9,83 7,11
2 Rank 50 0,89 206 824 21,03 22,80 0,92 8,70 86,50 346,00 43,90 389,21 30,63 38,06 25,24 10,23 4,86
2 Prog 50 0,90 206 824 21,05 22,92 0,92 8,82 87,87 351,48 38,42 389,60 30,66 38,24 25,22 10,15 5,23
1 Kont 40 1,00 308 1232 20,70 19,95 1,04 9,63 95,99 383,96 - 382,77 35,43 40,81 27,01 8,70 26,05
1 Rank 40 0,91 253 1012 20,68 20,55 1,01 8,71 87,45 349,80 34,16 382,42 35,41 41,90 23,75 9,41 8,31
1 Prog 40 0,93 253 1012 20,54 20,52 1,00 8,79 88,38 353,52 30,44 379,69 35,19 41,84 24,47 9,45 17,48



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

170 
 

obtained stand parameters were very similar or even better. From this we can conclude that trees can be selected 
for cutting by computer, thus eliminating the selectors subjectivity or human error factor. 
Keywords: spruce, tree selecting for cutting. 
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BUKŲ, AUGANČIŲ MIŠRIAME PUŠIES – BUKO MEDYNE, FORMRODŽIŲ 
NUSTATYMAS 
 
Karolina TADEUŠAITYTĖ 
 
Santrauka 

 
Tirtas 142 paprastojo buko medžių, augančių mišriame pušies – buko medyne, formrodis. Suskaičiuotas visų 
matuotų medžių stiebų tūris, kuris palygintas su tokio paties aukščio ir skersmens 1,3 m aukštyje cilindro tūriu. 
Tiriamo medyno medžių stiebų formrodžiai svyravo nuo 0,29 iki 0,74. Nors ir buvo pastebėtas medžio stiebo 
formrodžio mažėjimas didėjant medžio stiebo skersmeniui 1,3 m aukštyje ir aukščiui, tačiau patikimos 
formrodžio priklausomybės nuo medžio stiebo skersmens ir aukščio nebuvo rasta. Priešingai nei formrodis, 
medžių stiebų tūris patikimai koreliavo su medžio stiebo skersmeniu ir aukščiu. Matuotų medžių stiebų tūris 
buvo palygintas su tūriu, apskaičiuotu pagal vokiečių paprastojo buko tūrio skaičiavimo modelį ir jo parametrus. 
Nustatyta, jog medžių stiebų tūris, apskaičiuotas pagal vokišką tūrio modelį buvo 5 procentais didesnis nei 
tikrasis tirtų medžių stiebų tūris. 
 
Raktiniai žodžiai: paprastasis bukas, tūris, formrodis. 

 
Įvadas 
 

Paprastasis bukas (Fagus sylvatica L.) paplitęs Europoje nuo pietinės Didžiosios Britanijos ir pietinės Švedijos 
iki Pirėnų, visoje Vidurio Europoje iki Ukrainos ir Balkanų (Navasaitis, 2008). Remiantis „Lietuvos ekosistemos: 
klimato kaita ir žmogaus poveikis“ ataskaita, Lietuvoje paprastasis bukas yra už natūralaus arealo paplitimo ribos. Čia 
grynų paprastojo buko medynų yra labai mažai, taip pat yra nedidelių, mišrių su pušimi ir ąžuolu, buko medynų. 
Paprastojo buko plitimui Lietuvoje neigiamą įtaką daro šaltos žiemos ir pavasarinės šalnos, todėl ši rūšis yra svarbi kaip 
klimato šiltėjimo indikatorius. Vykstant klimato kaitai pagrindinių medžių rūšių būklė gali kisti ir tuo pačiu Lietuvos 
klimatas gali tapti tinkamu paprastojo buko augimui (Ozolinčius ir kt., 2014). 

Vertinant šį faktorių svarbu pastebėti, kad kaip ir kitoms Lietuvos teritorijoje augančioms medžių rūšims, taip ir 
bukui yra reikalingas racionalus tūrio skaičiavimo metodas. Kadangi bukas nėra pagrindinė medžių rūšis Lietuvoje, o 
šių medynų yra mažai, todėl tūrio nustatymo tyrimai yra atliekami retai. Tūrio vertinimai paremti tik skersmeniu ir 
aukščiu gali būti klaidingi dėl medžio stiebo formos variacijų. Šie skirtumai atsiranda dėl klimatinių ir genetinių 
veiksnių (Socha ir Kulej, 2007). Tūrio vertinimas tampa tikslesnis, kai yra žinomi vertinamo medžio rūšies formrodžiai 
(Adekunle ir kt., 2013). 

mailto:arnoldas.sapokas@gmail.com
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Darbo tikslas – įvertinti bukų formos dėsningumus vakarinėje Lietuvos dalyje. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti bukų stiebų turio priklausomybę nuo skersmens ir aukščio. 
2. Įvertinti vokiškojo bukų tūrio modelio pritaikomumą Lietuvos sąlygomis. 
3. Įvertinti bukų formrodžio priklausomybę nuo jų skersmens ir aukščio. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Mišrus pušies – buko medynas VĮ VMU Jurbarko regioninio padalinio Mociškių girininkijoje. 
 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimui reikalingi duomenys surinkti išmatavus 142 medžius, kurie buvo nukirsti. Medžio stiebo perimetras 
išmatuotas šaknies kaklelio ir stiebo pjovimo vietoje, toliau - ties krūtinės aukščiu (1,3 m) ir tolesni matavimai 2-jų 
metrų intervalu iki stiebo viršūnės. Taip pat išmatuotas nukirsto medžio aukštis.  

Medžio stiebo sekcijų tūris skaičiuotas pagal nupjauto kūgio tūrio formulę, viršūnės tūris – pagal kūgio tūrio 
formulę. Kiekvieno medžio stiebo tūris suskaičiuotas sudėjus sekcijų ir viršūnės tūrius. Regresinės analizės būdu 
nustatyta medžių stiebų tūrio priklausomybė nuo stiebo skersmens 1,3 m aukštyje ir stiebo aukščio. 

Formrodis yra medžio stiebo tūrio ir tokio paties aukščio bei skersmens 1,3 m aukštyje cilindro tūrio santykis 
(Repšys J., 1994), žymimas fs : 

𝑓𝑠 = 𝑉𝑠:𝑉𝑐 ,               (1) 
tuomet  

 
𝑉𝑠 = 𝑉𝑐 ∙ 𝑓𝑠 = 𝑔1,3 ∙ ℎ ∙ 𝑓𝑠,             (2) 

Čia: 𝑉𝑠 – stiebo tūris; 
𝑉𝑐 – cilindro tūris; 
g1,3– medžio stiebo skersplotis 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, prilygstantis cilindro aukščiui;  
h – medžio stiebo aukštis, prilygstantis cilindro aukščiui; 
𝑓𝑠 – stiebo formrodis.  

Apskaičiuotų paprastojo buko formrodžių priklausomybė nuo medžio stiebo skersmens ir aukščio nustatyta 
regresinės analizės būdu.  

Atsižvelgiant Zianis ir kt., 2005 Europoje augančių medžių rūšių tūrio skaičiavimo analizę, buvo pasirinktas 
vokiškasis paprastojo buko tūrio nustatymo modelis (3) bei jo parametrai (1 lentelė).  

 
𝑎 + 𝑏 ∙ 𝐷 ∙ 𝐻2 + 𝑐 ∙ 𝐷3            (3) 

 
1 lentelė. Vokiškojo stiebo tūrio skaičiavimo modelio parametrai 
 

a b c 

15,589 ∙ 10−3 0,01696 ∙ 10−3 0,01883 ∙ 10−3 
 

Apskaičiuoti tikrieji medžių stiebų tūriai palyginti su vokiškuoju paprastojo buko stiebo tūrio skaičiavimo 
modeliu. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus taksacinius nukirstų buko medžių matavimus mišriame pušies – buko medyne nustatyta, jog vidutinis 
medžių aukštis 20,8 metrų, o vidutinis medžių stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje 17,26 cm. Medžių aukštis svyruoja nuo 
10,1 iki 28,6 m, skersmuo nuo 7,38 iki 34,87 cm. 

Atlikus atskirų medžių stiebų tūrio skaičiavimus, tūris svyravo nuo 0,03 iki 1,21 m3. Matavimo duomenų ir tūrio 
skaičiavimo įvertinimui sudaryta regresinė analizė, kuri parodė, jog medžių stiebų tūris priklauso nuo stiebo skersmens 
1,3 m aukštyje (1 pav.) ir nuo stiebo aukščio (2 pav.). 
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1 pav. Medžio stiebo tūrio priklausomybė nuo stiebo skersmens 1,3 m aukštyje 
 

 
 

2 pav. Medžio stiebo tūrio priklausomybė nuo stiebo aukščio 
 

Atsižvelgiant į globalinės klimato kaitos modelius, sukurtus pagal klimato kaitos pokyčių spėjimus, kai 
Lietuvoje atsiras prognozuojamos klimato sąlygos paprastajam bukui augti, tinkamiausiomis šalimis, iš kurių 
palankiausia atsivežti buko sodmenis, taps Vokietija, Danija, Italija ir kt. (Ozolinčius, 2014).  

Pritaikius vokiškąjį buko tūrio skaičiavimo modelį bei jo parametrus ir panaudojus tyrimo metu gautus aukščio ir 
skersmens duomenis buvo perskaičiuotas tiriamų medžių stiebų tūris. Palyginus tikrąjį matuotų medžių stiebų tūrį su 
tūriu, skaičiuotu pagal vokiškąjį tūrio modelį (3 pav.), buvo nustatyta, jog tikrasis bendras medžių stiebų tūris buvo 5 
procentais mažesnis už perskaičiuotą stiebų tūrį pagal vokiškąjį modelį. 
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3 pav. Stiebų tikrojo tūrio palyginimas su tūriu, apskaičiuotu pagal vokiškąjį tūrio modelį 
 

Nustatytas medžių stiebų tūris pagal nupjauto kūgio formulę buvo lyginimas su cilindro tūriu, o jų santykis 
parodė stiebo formą. Formrodžio nustatymo skaičiavimai buvo atlikti kiekvienam matuotam medžiui. Vidutinis cilindro 
tūris buvo 1,34 m3, o vidutinis medžio stiebo tūris – 0,28 m3. Tiriamo medyno medžių stiebų formrodžiai svyravo nuo 
0,29 iki 0,74. 

Nustatant ryšį tarp gauto formrodžio ir medžio stiebo skersmens 1,3 m aukštyje bei medžio stiebo aukščio, 
patikima priklausomybė nebuvo rasta, tačiau buvo pastebėtas medžio stiebo formrodžio mažėjimas didėjant medžio 
stiebo skersmeniui 1,3 m aukštyje (4 pav.). Panaši tendencija stebėta ir kintant medžio stiebo aukščiui – aukščiui 
didėjant, medžio stiebo formrodis mažėjo (5 pav.). 

 
 

4 pav. Formrodžio priklausomybė nuo sitebo skersmens 1,3 m aukštyje 
 

 
 

5 pav. Formrodžio priklausomybė nuo sitebo aukščio 
 

Tai patvirtina ir A. Kuliešis 1989 bei J. Repšys 1994, pasak kurių, senasis formrodis daugiau priklauso nuo 
medžio stiebo skersmens 1,3 m aukštyje, negu nuo aukščio, tai reiškia, jog stiebo skersmeniui didėjant, formrodis 
mažėja. Tikslesnė yra formrodžio priklausomybė nuo medžio stiebo skersmens 1,3 m aukštyje ir aukščio.  
 
Išvados 
 

1. Įvertinus bukų tūrio priklausomybę nuo skersmens ir aukščio nustatyta, jog ryšys tarp bukų tūrio ir 
skersmens yra stipresnis negu tarp bukų tūrio ir aukščio. 

2. Pritaikius vokiškąjį buko tūrio skaičiavimo modelį Lietuvos sąlygomis nustatyta, jog tūris, apskaičiuotas 
pagal nupjauto kūgio formulę, yra 5 procentais mažesnis negu tūris, apskaičiuotas pritaikius vokiškąjį tūrio 
skaičiavimo modelį. 
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3. Įvertintus bukų formrodžio priklausomybę nuo jų skersmens ir aukščio, nustatyta, jog buko stiebo formrodžio 
priklausomybės nuo šių parametrų nėra, tačiau pastebėtas medžio stiebo formrodžio mažėjimas didėjant 
medžio stiebo skersmeniui 1,3 m aukštyje ir medžio stiebo aukščiui. 
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FORM FACTOR ESTIMATION FOR EUROPEAN BEECH IN THE MIXED PINE-BEECH 
STAND 
 
Karolina TADEUŠAITYTĖ 
 
Summary 

 
The main objective of the research was to estimate the form factor for the European beech in the mixed pine-
beech stand. The number of measured trees was 142. The volume of the trees stems was calculated and 
compared to the volume of cylinder with same height and diameter. Form factor variated from 0,29 to 0,74 in the 
experimental stand. It was discovered, that the stem form factor decreases when the volume of the stem increases 
on the diameter of the breast height, but however reliable form factor dependence on stem volume and height 
was not found. Differently from dependence associated with form factor, trees stem volume estimation showed 
reliable dependence on tree stem diameter and height. The volume of the measured trees was compared to the 
volume obtained by using German European beech volume measuring model and parameters. It was pointed out 
that volume of the stems calculated by using German volume model was 5 percent larger than the real volume of 
the trees stems. 
 
Key words: European beech, volume, form factor. 
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Miškotvarkos sekcija 

 
PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) IR PAPRASTOSIOS EGLĖS  (PICEA 
ABIES L.) MEDŽIŲ DENDROMETRINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS 
MIŠRIUOSE IR GRYNUOSE MEDYNUOSE 
 
Marius TRUMPICKAS 
 
Santrauka 
 

Šiomis dienomis vis labiau populiarėja mišrių miškų auginimas. Mišrieji medynai turėtų būti pranašesni už 
grynuosius atsparumo, tvarumo ir produktyvumo atžvilgiu (Jactel ir kt., 2017; Pretzsch et al., 2017). Todėl 
svarbu ištirti mūsų pagrindinių medžių rūšių augimo ypatybes ir produktyvumą mišriuose medynuose. Mūsų 
tyrimo tikslas buvo palyginti pagrindinius paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea 
abies L. Karst.) medžių, augančių grynuose ir mišriuose medynuose, dendromentrinius parametrus. Tyrimas 
atliktas 2018-2019 metais grynuose ir mišriuose Paprastosios pušies ir Paprastosios eglės medynuose, esančiuose 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos, Kazlų Rūdos ir Prienų regioniniuose padaliniuose. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad grynuose eglynuose vidutinis medžių skersmuo, aukštis ir lajos plotas buvo 
didesni nei mišriuose medynuose. Mišriuose medynuose didesnis buvo eglių aukščio / skersmens santykis bei 
lajos aukščio proporcija. Tarp pušų skirtumai buvo mažesni nei tarp eglių. Vieninteliai statistiškai patikimi 
skirtumai pastebėti grynuose pušies medynuose, kuriuose didesnė yra lajos aukščio proporcija nei mišriuose, o 
mišriuose didesnis yra skersmenų skirtumas. 
Apibendrinant rezultatus galime teigti, kad paprastoji eglė yra jautresnė mišrinimui nei paprastoji pušis. 
 
Raktiniai žodžiai: skersmuo, aukštis, aukščio ir skersmens santykis, lajos projekcija, lajos aukščio proporcija. 

 
Įvadas 
 

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) ir paprastoji eglė (Picea abies L. Karst.) yra vienos iš populiariausių ir 
dažniausiai auginamų medžių rūšių Lietuvoje. 2018 metų duomenimis pušynai Lietuvoje užima 711,9 tūkst. ha, juose 
sukauptas 226,3 mln. m³ medienos tūris. Tuo tarpu eglynai užima 429,8 tūkst. ha plotą, o juose sukaupta 94,1 mln m³ 
medienos (Valstybinė miškų tarnyba, 2018.) Siekiant vieno iš svarbių miško aspektų – ekonominės naudos, svarbu 
žinoti kokius medynus yra tikslinga įveisti, atkurti ir auginti. Šalia ekonominio aspekto ne mažiau svarbi  ir ekologinė 
miško funkcija: sugerti anglies dvideginį, atlikti vandens, dirvos ir oro apsauginę funkciją. Šias funkcijas geriausiai 
atlieka visžaliai medžiai – spygliuočiai: paprastosios eglės ir paprastosios pušys (Palekas, 2014). Kadangi 
miškininkystės srityje priimti sprendimai šimtmečiams turi įtakos tolesnei veiklai miške, todėl labai svarbus planavimas 
formuojant tinkamus medynus. 

Teigiama, kad grynieji medynai mažiau atsparūs vėjavartoms, jautresni kenkėjų invazijoms bei ligoms. Mišrūs 
medynai būna sudaryti iš dviejų ir daugiau medžių rūšių, o pirmojo ardo vyraujančios medžių rūšies tūris tokiuose 
medynuose sudaro mažiau kaip 86 proc. medyno pirmojo ardo tūrio. Mišriųjų medynų ekologija labai skiriasi nuo 
grynų medynų ekologijos. Mišrūs medynai daug geriau išnaudoja aplinkos sąlygas, esamus resursus, klimatą, pasižymi 
įvairove ir gyvybės formomis, todėl yra atsparesni. Juose ryškiausiai pasireiškia tarpusavio ir antagonistiniai ryšiai, 
tarprūšinė įvairių organizmų kova ir tarpusavio poveikis. Tokiuose medynuose niekada nebūna vienos rūšies 
dominavimo. Taip pat teigiama, kad mišrūs medynai tvaresni ir našesni (Žiogas, 2007). Tačiau kaip tai atsiliepia 
medžių dendrometriniams parametrams ir medienos kokybei? Visa tai verčia detaliau analizuoti grynų pušynų ir eglynų 
želdinių įveisimo strategijas ir mišrių želdinių poreikį.  
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Darbo uždaviniai:  
 

1. Palyginti pušies ir eglės medžių, augančių grynuose bei mišriuose medynuose, dendrometrinius parametrus; 
2. Nustatyti dendrometrinių parametrų priklausomybę nuo medynų rūšinės sudėties; 
3. Išsiaiškinti kuri iš medžių rūšių, pušis ar eglė, yra jautresnė mišrinimui. 
 

Tyrimo objektas: - paprastosios pušies ir paprastosios eglės medžiai, augantys grynuose ir mišriuose medynuose 
Jonavos, Kazlų Rūdos ir Prienų rajonuose. 
 
Tyrimo vieta: Tyrimai atlikti 2018 – 2019m. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos, Kazlų rūdos ir Prienų regioninių 
padalinių valdomuose valstybiniuose miškuose. Laboratoriniai darbai atlikti Vytauto Didžiojo universitete Žemės ūkio 
akademijoje, Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institute.  
 
Tyrimų metodika 

 
Prieš pradedant lauko darbus, analizuojant taksacinę medžiagą, apžiūrint ir įvertinant tinkamumą natūroje, buvo 

atrinktos potencialios tyrimo barelių vietos. Tyrimo bareliai turėjo atitikti šiuos reikalavimus: medynai vienodo 
amžiaus, 1 skalsumo, neugdyti mažiausiai 10 metų, medynai augantys Nc augavietėje, grynų medynų rūšinėje sudėtyje 
turėjo būti 9 arba 10 dalių tiriamos rūšies medžių, mišriuose medynuose tiriamų rūšių medžių turėjo būti po 5  dalis. 
Taip buvo atrinkta ir pažymėta dvylika tinkamų tyrimo barelių: keturi grynų pušynų, keturi grynų eglynų ir keturi 
mišrių pušies ir eglės aikštelės. Bareliuose buvo išmatuoti visi, storesni nei 7 cm, medžiai. Mišriuose medynuose 
išmatuoti 721 vienetas medžių, grynuose eglynuose 276 vienetai, grynuose pušynuose 316 vietetų. Grynuose 
medynuose tyrimo barelyje turėjo būti ne mažiau nei 40 pagrindinės rušies medžių, o mišriuose – bent po 40 kiekvienos 
rušies medžių.  

Tyrimo metu buvo nustatyti šių medžių dendrometriniai parametrai: medžių aukštis (m), medžių skersmuo (cm), 
lajos plotis (m) ir lajos aukštis (m.). Viso medžio  aukštis ir aukštis iki lajos (iki pirmos gyvos šakos) nustatomas 
elektroniniu aukštimačiu, matuojant nuo šaknies kaklelio. Lajos aukštis apskaičiuojamas iš medžio aukščio atėmus 
aukštį iki lajos. Medžio skersmuo nustatomas žerglėmis, matuojant jį 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio. Lajos plotas 
skaičiuojamas išmatavus lajos spindulį matavimo juosta į 4 pasaulio puses: šiaurę, rytus, pietus ir vakarus. Kameralinių 
darbų metu surinkti duomenys buvo susisteminti, vėliau analizuojami naudojant Microsoft Excel ir Statistica 
programinę įrangą. Analizės metu naudotas ANOVA statistinės analizės modelis. Skirtumai tarp palyginamųjų dydžių 
buvo laikomi statistiškai patikimais, jeigu p-reikšmė buvo mažesnė už 0,05. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Analizuojant paprastosios pušies ir paprastosios eglės skersmenų diferenciaciją mišriuose ir grynuose 
medynuose, buvo gauti tokie rezultatai: eglės skersmuo grynuose medynuose buvo statistiškai patikimai didesnis nei 
mišriuose (p=0,00). Vidutinis eglių skersmuo grynuose medynuose 21 proc. didesnis, nei mišriuose medynuose (1 
pav.). Kadangi eglė yra unksminė rūšis, vidurūšinė konkurencija tarp eglių labiau skatina medžius priaugti į skersmenį, 
nei esant tarprūšinei eglių konkurencijai su pušimis. 
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1 pav. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės skersmenų palyginimas grynuose (G) ir mišriuose (M) medynuose 
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Pušies atveju gautas priešingas, statistiškai patikimas rezultas (p=0,05). Skersmenys čia didesni mišriuose 
medynuose. Vidutinis pušų skersmuo mišriuose medynuose yra 5 proc. didesnis nei grynuose medynuose (1 pav.). 
Galimai priešingas rezultatas gaunamas todėl, kad eglė yra unksminė, o pušis šviesamėgė medžių rūšis. Mišriuose 
pušynuose augančios eglės dėl šviesos mažai konkuruoja su aukštesnėmis už jas pušimis. Eglės įsiterpia tarp pušų ir 
taip mažina vidurūšinę konkurenciją tarp pušų, todėl pušų prieaugiai į skersmenį būna didesni nei grynuose pušynuose. 
 

Lyginant aukščių pasiskirstymą grynuose ir mišriuose eglės ir pušies medynuose gauti tokie rezultatai: grynuose 
eglės medynuose medžių aukščiai buvo didesni nei mišriuose medynuose. Vidutiniškai eglių aukštis grynuose 
medynuose 14 proc. didesnis nei mišriuose medynuose. Šis rezultatas yra statistiškai patikimas nes p reikšmė yra 0,00 
(2 pav.). Vidurūšinė konkurencija ir tankus lajų išdėstymas grynuose medynuose tarp eglių, medžius labiau skatina 
stiebtis į viršų, siekiant šviesos, nei esant tarprūšinei eglių konkurencijai su pušimis. Mišriuose medynuose eglės labiau 
prisitaiko augti antrąjame arde, po pušimis. 
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2 pav. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės aukščių palyginimas grynuose (G) ir mišriuose (M) medynuose 

 
Galima teigti, jog lyginant aukščių pasiskirstymą grynuose ir mišriuose pušies medynuose statistiškai patikimas 
skirtumas nepastebimas (p=0,95). Grynuose pušies medynuose medžių aukščiai buvo beveik tokie patys kaip ir 
mišriuose medynuose (2 pav.). Pušys mišriuose medynuose yra aukštesnės už egles, todėl pirmąjame arde, kaip ir 
grynuose medynuose, dėl šviesos vyksta vidurūšinė konkurencija. Taigi aukščių skirtumai tarp pušų, augančių grynuose 
ir mišriuose medynuose nepastebimi. 
 

Analizuojant paprastosios pušies ir paprastosios eglės aukščių ir skersmenų santykio diferenciaciją mišriuose ir 
grynuose medynuose buvo nustatyta, kad mišriuose eglės medynuose augančių medžių aukščių ir skersmenų santykis 
yra didesnis negu grynuose medynuose augančių medžių. Tai yra statistiškai patikimas rezultatas, nes p reikšmė yra 
labai artima 0,00 (3 pav.). Kaip parodė ankstensi rezultatai, eglės augančios mišriuose medynuose į aukštį ir skersmenį 
priauga mažiau negu eglės augančios grynuose medynuose. Aukščio / skersmens santykis parodo, kad eglės mišriuose 
medynuose proporcingai mažiau priauga į skersmenį negu į aukštį. Taigi mišriuose medynuose eglės yra ne tik 
žemesnės, bet žymiai plonesnės negu grynuose medynuose.  
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3 pav. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės aukščių ir skersmenų santykio palyginimas grynuose (G) ir mišriuose 
(M) medynuose 
 

Tuo tarpu grynuose ir mišriuose pušies medynuose akivaizdus ir statistiškai patikimas skirtumas nepastebėtas. 
Aukščių ir skersmenų santykis nežymiai didesnis grynuose pušies medynuose augančių medžių (3 pav.) 

Lyginant lajos aukščio proporciją grynuose ir mišriuose eglės ir pušies medynuose pastebėta, jog mišriuose eglės 
medynuose lajos aukščio proporcija yra statistiškai patikimai didesnė nei grynuose medynuose (p=0,00). Vidutiniškai 
mišriuose medynuose eglių lajos aukščiai apie 13 proc. didesni nei grynuose (4 pav.). Grynuose eglynuose medžių 
nusivalymas nuo šakų vyksta sparčiau dėl didesnio užtamsinimo apatinėse medžių dalyse nei mišriuose medynuose. 
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4 pav. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės lajos aukščio proporcijos palyginimas grynuose (G) ir mišriuose (M) 
medynuose 
 

Galima teigti, jog lyginant lajos aukščio proporciją grynuose ir mišriuose pušies medynuose skirtumas 
atvirkštinis. Grynuose pušies medynuose lajos aukštis statistiškai patikimai didesnis negu mišriuose medynuose. 
Vidutiniškai lajos aukštis grynuose medynuose 8 proc. didesnis nei mišriuose medynuose. Šis rezultatas taip pat yra 
statistiškai patikimas, nes p reikšmė yra artima 0,05 (4 pav.). Mišriuose pušies medynuose, kuriuose eglės linkusios 
augti atrąjame arde, labiau užtamsinamos apatinės pušų medžių dalys nei grynuose pušynuose. Todėl mišriuose 
medynuose nusivalymas nuo šakų vyksta greičiau nei grynuose pušynuose. 
 

Tyrimo metu taip pat buvo nustatytos medžių lajos projekcijos ir jos palygintos tarp medžių augančių grynuose 
ir mišriuose medynuose. Paaiškėjo, kad grynuose eglės medynuose lajos plotas yra didesnis negu mišriuose medynuose. 
Vidutinis lajos plotas grynuose eglynuose yra 21 proc. didesnis nei mišriuose medynuose. Rezultatą galima vadinti 
statistiškai patikimu, nes p reikšmė yra 0,00 (5 pav.). Galimai grynuose eglių medynuose medžiai augina platesnes lajas, 
nes taip stengiasi nustelbti tos pačios rūšies konkurentus. Mišriuose medynuose eglėms nustelbti aukštesnes už save 
pušis nepavyksta. Tarp pačių eglių atstumai yra didesni nei gryname medyne ir vidurūšinė konkurencija yra maža, 
plačių lajų auginti neverta. 
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5 pav. Paprastosios pušies ir paprastosios eglės lajos projekcijos palyginimas grynuose (G) ir mišriuose (M) medynuose 
 
Palyginus pušų lajos plotus paaiškėjo, kad mišriuose medynuose augančių medžių lajos plotas yra didesnis negu 
grynuose medynuose. Čia vidutinis lajos plotas 7 proc. didesnis nei grynuose medynuose augančių pušų. Tačiau p 
reikšmė yra 0,27, todėl šio rezultato negalima vadinti statistiškai patikimu (5 pav.). Mišriuose medynuose pušys, 
būdamos šviesiamėgės ir aukštesnės už egles, stengiasi jas išstumti į antrąjį arda ir taip mažinti tarprūšinę konkurenciją, 
todėl augina platesnes lajas nei gryname medyne. 
 
 
Išvados 
 

1. Grynuose eglynuose vidutiniai medžių skersmenys, aukščiai ir lajos plotai yra didesni nei mišriuose medynuose. 
Mišriuose medynuose didesni buvo eglių aukščio / skersmens santykiai bei lajos aukščio proporcijos 
parametrai. Mišriuose pušynuose truputį didesni buvo pušų skersmenys ir lajų plotai. Pušų aukščiai, aukščių / 
skersmenų santykiai grynuose ir mišriuose medynuose nesiskyrė. Grynuose pušynuose lajos aukščio proporcijos 
yra didesnės nei mišriuose medynuose. 

2. Pušų, augančių grynuose ir mišriuose medynuose, dendrometrinių parametrų skirtumai yra mažesni negu tarp 
eglių. Iš visų rezultatų tarp pušies medžių statistiškai patikimais galima laikyti tik lajos aukščio proporcijos 
rodiklių skirtumą, kuris buvo didesnis grynuose pušynuose ir skersmenų rodiklių skirtumą, kuris didesnis 
mišriuose medynuose. Tarp eglės medžių statistiškai patikimais galima vadinti visų analizuotų rodiklių 
skirtumus. 

3. Eglės yra jautresnės mišrinimui. Eglių dendrometriniai parametrai labiau priklauso nuo medyno rūšinės sudėties 
nei pušų. 
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Nowadays we can clearly notice, that the priority, given to the mixed forests is rapidly rising. Mixed stands are 
supposed to be superior to pure stands in terms of resistance, resilience and productivity (Jactel et al., 2017; 
Pretzsch et al., 2017). Thus, it is important to investigate the growth and productivity of the main tree species in 
the conditions of mixed stands. The aim of our research was to compare the main dendromentric parameters of 
Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) in pure and mixed stands. The 
research was performed in 2018-2019 in pure and mixed Scots pine and Norway spruce stands of Dubrava, 
Kazlų Rūda and Prienai regional branches of Lithuanian State Forest Enterprise. 
The results of our study showed, that in pure spruce stands average tree diameters, heights and crown areas were 
bigger, than in mixed stands. Height/diameter ratio and crown proportion of spruce trees were bigger in mixed 
stands. For the pine trees the differences were smaller, than for the spruce trees. The only statistically significant 
differences could be noted for the crown proportion, which was bigger in pure pine stands and tree diametres 
difference which was bigger in mixed pine stands. 
Summarizing the results, we can state, that Norway spruce is more sensitive to mixing, than Scots pine. 
 
Keywords: diameter, height, height/diameter ratio, crown area, crown height share. 
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Miškotvarkos sekcija  
 
DABARTINIO MIŠKININKAVIMO PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) 
MEDYNUOSE EKONOMINĖS IR PRODUKTYVUMO PASEKMĖS 

 
Rokas ŠATINSKAS 
 
Santrauka 
 

Lietuvos miškai ženkliai prisideda prie valstybės ekonomikos. Miškų valdymas ir ūkininkavimo būdai svarbūs 
tiek valstybinių miškų valdytojams, tiek privatiems miško savininkams. Siekiant racionaliai išnaudoti šiuos 
gamtos resursus, reikalinga pastovi gamybos analizė. Nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) duomenų 
bazėje kaupiama informacija svarbi ir naudinga analizuojant ir vertinant Lietuvoje taikomus miškininkavimo 
modelius. Dėl šios priežasties darbe naudojami NMI 1998–2017 metais surinkti duomenys. Šio straipsnio tikslas 
yra apibendrinti ir kritiškai įvertinti kirtimo intensyvumus, taikomus paprastosios pušies (Pinus sylvestris) 
medynams. Paprastosios pušies medynai užima didžiausią Lietuvos miškų dalį. Šiame darbe nuspręsta įvertinti 
tik IV miškų grupėje (ūkiniuose miškuose) vykdomus kirtimus, kuriuose ekonominė miškininkavimo nauda 
turėtų būti viena svarbiausių. Išanalizavus NMI duomenis nustatyta, jog ugdymo kirtimai paprastosios pušies 
medynuose vykdomi vienodai intensyviai visuose vidutinio aukštumo medynuose nuo 13 iki 30 ir daugiau metrų 
aukščio. Medyno skalsumas po ugdymo atitinka ugdymo rekomendacijas. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos 
pušynuose vykdoma ypatingai daug mažo ar labai mažo intensyvumo ugdymų, kas ekonomiškai nėra efektyvu. 
Taip pat pastebėta, kad ugdymas taikomas 25 m ir aukštesniuose medynuose, kas gali sukelti vėjo pažeidimų 
riziką. 
 
Raktiniai žodžiai: Nacionalinė miškų inventorizacija (NMI), paprastoji pušis, ugdymo režimas, ekonominės 
pasekmės. 

 
Įvadas 
 

Miškai nuo seniausių laikų yra svarbūs žmonėms kaip medienos šaltinis, tačiau jie taip pat atlieka 
aplinkosauginius, rekreacinius, bioįvairovės bei socialinius procesus. Planetoje didėjant žmonių skaičiui, sparčiai auga 
oro tarša, taigi miškams vis labiau priskiriama ir aplinkosauginė paskirtis. XX a. Jungtinės Tautos suformulavo 
nuostatą, jog ekonominis vystymasis turi vykti atsižvelgiant į daromą poveikį aplinkai. Taigi miškininkų vystoma tvari 
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ir darni miškininkystė negali aklai pasikliauti augančia ekonomika ir didėjančiais medienos poreikiais, nors tai ir skatina 
intensyviau naudoti miško žaliavas. 

Būdas padidinti medienos gavybą yra tinkama medynų priežiūra ir ugdymas, siekiant sukurti maksimaliai 
produktyvius medynus (Lawrence, 2001). Šiuo metu naudojamos miškų ugdymo programos, tačiau ar jos iki galo 
veiksmingos nėra žinoma. Skirtingai nei atrodo nemažai visuomenės daliai, miškas yra labai sudėtingas organizmas, 
kurio augimui įtakos turi begalė įvairių veiksnių: dirvožemis, oro, dirvos temperatūra, gruntinio vandens gylis, medynų 
struktūra (skalsumas, genetinės savybės, rūšinė sudėtis ir pan.). Nustatyti šių veiksnių įtaką medynų augimui, 
produktyvumui ar tvarumui yra sudėtinga, kadangi net ir netoliese augantiems medžiams vieno veiksnio įtaka dažnai 
būna skirtinga, priklausomai nuo kitų veiksnių. 

Medynų produktyvumą lemia labai daug veiksnių. Tai augavietės sąlygos, medžių genetinės savybės, medyno 
rūšinė sudėtis, pasodinimo tankumas, saulės energijos kiekis, patenkantis į medyną, ir jo išnaudojimas arduose, medyną 
sudarančių medžių klasinė struktūra bei jų išsidėstymas, atliktų ūkinių priemonių efektyvumas ir pan. Nustatyta, kad 
teisingai ir laiku atliekant ugdymo kirtimus, pradėjus juos kirsti jauname amžiuje, ir sistemingai kartojant ugdymo 
kirtimus galima padidinti medynų prieaugį ir produktyvumą (Juodvalkis, 2009). 

Daug informacijos apie Lietuvos medynus surinkta atliekant Nacionalinę miškų inventorizaciją (NMI). Lietuvoje 
ji pradėta vykdyti 1998 metais. Iki 2017 metų įvykdyti 4 pilni penkių metų inventorizacijos ciklai (Aplinkos ministerija, 
2007). Sukaupti duomenys svarbūs vertinant Lietuvos miškininkavimo ypatumus. Jais remtasi ir šiame moksliniame 
darbe, analizuojant paprastosios pušies (Pinus Sylvestris) medynus. Lietuvoje pušynai užima didžiausią dalį miškų – 
35 %, todėl yra svarbiausi iš visų medžių ekonominiu atžvilgiu. Taip pat pušis yra gera statybinė mediena, todėl jos 
poreikis visada didelis. Miškininkavimo principai Lietuvoje nesikeičia dešimtmečius, todėl gamybos efektyvumo 
didinimas neįmanomas be nuolatinės jos ekonominės analizės (Mizaras, 2012). 

 
Darbo tikslas – remiantis Nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) duomenimis, įvertinti kirtimų intensyvumą 
paprastosios pušies IV grupės grynuose medynuose.  
 

Uždaviniai 
 

1. vertinti kirtimų intensyvumą paprastosios pušies medynuose Lietuvoje remiantis NMI duomenimis. 
2. Analizuoti vidutinius medynų aukščius kuriuose vykdomi ugdymo kirtimai ir galimas to pasekmes. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenys (NMI). Lietuvoje esantys IV miškų grupės paprastosios pušies 
medynai.  

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimas atliktas analizuojant visos Lietuvos 1998–2017 metais vykdytos Nacionalinės miškų inventorizacijos 
(NMI) duomenis. Duomenys pateikti kaip kiekvieno pastovaus tyrimo barelio duomenys su detalia medyno 
charakteristika: unikalus barelio numeris, koordinatės, medyno rūšinė sudėtis, aukščiai, skersmenys, skalsumas, tūriai, 
iškirsti tūriai pagal ardus, medyno pažeidimai ir t.t. Tolimesnei duomenų analizei buvo naudotas NMI barelių rinkinys. 
Kriterijai priskirtiems tyrimo bareliams: 1) gryni paprastosios pušies medynai (paprastoji pušis 80 % ir daugiau); 2) IV 
miškų grupė (ūkiniai miškai); 3) barelių plotas didesnis nei 400 m2; 4) barelyje turėjo būti vykdomi kirtimai. 
Skaičiuojant kirtimų intensyvumus naudojami iškirstos medienos tūrio rodikliai iš NMI duomenų. Atskirai suformuoti 
kirtimų intensyvumai gyviems ir žuvusiems medžiams.  

Tyrimo duomenims apdoroti ir paveikslėliams sudaryti buvo naudojama RStudio programa.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Esamų ugdymo kirtimų tendencija įvairiame medynų aukštyje atitinka ugdymo rekomendacijas Lietuvoje (1 
pav.). Žalia linija vaizduoja viršutinę ribą – 1,0 skalsumą, medynai esantys aukščiau ir šalia šios linijos turi būti ugdomi 
greitu laiku. Mėlyna linija – tai žemutinė skalsumo riba (0,7), virš kurios gali būti ugdomi Kirtimų taisyklių parametrus 
atitinkantys medynai. Matoma didelė dalis medynų, kurių tūris prieš ar po ugdymo netelpa į rekomendacines ribas. 
Būtina atsižvelgti į tai, jog pastovus tyrimo barelis užima tik 500 m2, taigi kiekvienas iškirstas medis jame stipriai keičia 
parametrus išreikštus vieno hektaro plotui.  
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1 pav. Ugdymo kirtimų intensyvumas prastosios pušies medynuose Lietuvoje (raudonos ir juodos linijos žymi tūrio 
sumažėjimą po kirtimų (m3/ha), atitinkamai – gyvų ir žuvusių medžių kirtimą. Žalia ir mėlyna linijos žymi skalsumą 
(LRAP, 2010). Geltoni apskritimai rodo vietas, kurios pasirinktos ekonominei medynų analizei) 

 
Lietuvoje ugdymo kirtimai vykdomi visuose vidutinio aukščio medynuose. Medynuose nuo 10 iki 13 metrų 

aukščio ugdymo kirtimai neintensyvūs, tačiau medynuose virš 13 metrų intensyvumas nuolatos didėja iki 19 metrų 
ribos. Daugiausia ugdymo kirtimų Lietuvoje vykdoma pušynuose tarp 19 ir 25 metrų aukščio. Dažniausias medyno tūris 
hektare prieš ugdymą yra apie 300 m3/ha. Keli ugdyti medynai prieš ugdymą buvo net 600 m3/ha tūrio. 

Viršuje pateiktame paveiksle (1 pav.) matomos dvi svarbios miškininkavimo pušynuose detalės. Pirmoji – matyti 
didelis kiekis mažo ir labai mažo intensyvumo kirtimų įvairaus tipo medynuose. 50% medynų yra ugdoma 10 % ir 
mažesniu intensyvumu. Mažas ugdymo intensyvumas turi privalumų, nes nesutrikdomas natūralus medžių augimas ir 
jie nepatiria streso, kas lemia pastovų prieaugį. Tačiau smulkūs ugdymo kirtimai yra ekonomiškai nepelningi. Pelnas po 
tokių kirtimų yra labai mažas, nes pajamų ir išlaidų santykis beveik lygus. Antra svarbi detalė – medynai vis dar 
intensyviai ugdomi esant 25 metrų ir didesniam aukščiui. Toks ugdymo metodas padidina riziką vėjovartoms ir 
vėjolaužoms aukštuose pušynuose. Pastebėta, jog intensyvus ugdymas dideliame medyno aukštyje taip pat gali būti  
Labanausko kirtimų taikymas.  

 
Išvados 
 

1. Remiantis NMI duomenimis, Lietuvoje vykdoma per daug mažo ir labai mažo intensyvumo kirtimų, o tai yra 
ekonomiškai nuostolinga.  

2. Ugdymo kirtimai vykdomi aukštuose paprastosios pušies medynuose padidina riziką vėjo pažeidimams, 
kurie gali sukelti ekonominių ir miško tvarumo nuostolių. 
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Rokas ŠATINSKAS 
 
Summary 
 

Forest of Lithuania has a big impact on the economy of the country. Forest management is important for both, 
state and private, forest owners. In order to efficiently use recourses of nature, constant analysis of management 
has to be implemented. Data base of National forest inventory (NFI) is very useful to analyze and estimate 
consequences of current forest management models of Lithuania. For this reason NFI data of 1998–2017 has 
been used for this thesis. The aim of this article is critically evaluate forest management of Scots pine (Pinus 
sylvestris) stands. Scots pine is the most common tree species in Lithuania. The paper is focused on the IV forest 
group (commercial forest) in which the economic factors should be the most essential when choosing the 
management model. After analyzing the NFI data, it was noticed that the thinnings are done in all age classes 
from 13 to 30 and more meters of height. Stocking level after thinnings meets the thinning recommendations. 
However, it i s important to mention that quite often the thinnings in Scots pine stands of Lithuania have been 
done in low or very low grade of intensity, what might lead to economical loses. What is more, the thinnings are 
done in stands of 25 m or higher, what might increase the risk of wind damage.  
 
Keywords: National forest inventory (NFI), Scots pine, thinning models, economic consequences. 

 
Duomenys apie autorių 
 
Rokas Šatinskas, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 
Studijų programa – Miškininkystė  
El. paštas: satinskas@yahoo.com 
Baigiamojo darbo vadovas: VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. dr. Gintautas 
Mozgeris 
Recenzentas: VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto doc. dr . Donatas Jonikavičius 

 
 
 
 
 

Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 

ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ REKREACINIŲ POREIKIŲ ANALIZĖ 
 
Kristina BALTULIENĖ 

 
Santrauka 
 

Tyrimo metu atlikta literatūros, nagrinėjančios miestų rekreacinių teritorijų gyventojams teikiamų socialinių 
paslaugų pobūdį, jų vertinimo aspektus, analizė. 2018 m. liepos - rugpjūčio mėn. tiesiogiai įvertintas Šiaulių 
m. parkų pasiekiamumo dviračiu kliūtys, stebėtas lankytojų kiekis, viešųjų erdvių būklė. Remiantis stebėjimų 
rezultatais parengta gyventojų apklausos anketa, kurioje išskirti aplinkos ir rekreacinės veiklos aspektai, 
konkrečių parkų pasiekiamumo vertinimas, tvarkymo pobūdžio aspektai, želdynų tvarkymo sprendimų 
pateikimo visuomenei tinkamiausios informacinės priemonės. Siekiant aprėpti kuo įvairesnę respondentų 
aibę, parengtos popierinės anketos ir įvykdyta tiesioginė apklausa 2018 m. rugsėjo mėn.–2019 m. kovo mėn. 
ir nuotolinė apklausa www.apklausa.lt portale. Viso apklausta 114-a respondentų. Identifikuoti skirtumai tarp 
tiesioginio ir nuotolinio anketavimo rezultatų: tiesioginės apklausos metu pavyko apklausti vyresnio amžiaus, 
žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunančius respondentus, dažniau besilankančius miesto 
rekreacinėse teritorijos. Tyrimo metu nustatytos tendencijos, kokioms rekreacinių teritorijų savybėms ir 
veikloms lankytojai teikia prioritetus, didžiąja dalimi atkartoja užsienio bei Lietuvos tyrimų rezultatus, tačiau 
aštriau akcentuojamas bendros tvarkos poreikis, nei tarkime pasiekiamumas arba gražus kraštovaizdis. 
Konstatuota, kad daugiau nei 70 proc. respondentų savaitgaliais ir atostogų metu renkasi privačias erdves 
(sodus ar kaimo sodybas) bei keliones į tolesnes vietoves nei miesto parkus ir miškus.  
 
Raktiniai žodžiai: Šiaulių miestas, rekreacinės teritorijos, lankytojų reikmės.  

 
Įvadas 
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Lietuvoje miestai buvo kuriami ir plečiami siekiant patenkinti visų pirma ekonominius pramoninės plėtros 
poreikius, tuo tarpu gyventojų socialinėms bei rekreacinėms reikmėms ir ekologiniam tvarumui užtikrinti skirtas 
gamtinis karkasas nebuvo tinkamai suprojektuotas ir įgyvendintas. Kadangi žaliųjų zonų plėtros galimybės šiais laikais 
yra ribotos dėl teritorijų užstatymo bei nuosavybės teisių – kyla būtinybė kuo racionaliau išnaudoti esamas rekreacijai 
tinkamas miesto ir priemiesčio teritorijas, įvertinti jas pagal Lietuvos ir užsienio mokslininkų išnagrinėtas skirtingas 
metodikas. Itin svarbu subalansuoti gyventojų rekreacinės veiklos paklausą su galima pasiūla tam tikroje teritorijoje. 
Konstatuojama, kad aiškios, vieningos metodologijos Europos studijų kontekste vis dar trūksta, pvz. lankytojų saugumo 
pojūtį lankantis miesto parkuose bei miškuose, kurį gali įtakoti ne tik realaus nusikaltimo rizika, tačiau taip pat bendras 
aplinkos priežiūros lygis ir kelio nuorodų bei žemėlapių trūkumas keliantis pasiklydimo riziką. Gyventojų apklausos 
reikalauja daug resursų ir pasižymi subjektyvumu, tačiau keičiantis socialinei ir ekonominei situacijai tik tokiu būdu 
galima įvertinti daugumos nuomonę ir tinkamiau modeliuoti sprendimus. Šiuo metu Lietuvoje kaskart kyla skandalingi 
gyventojų protestai dėl savivaldos institucijų vykdomo viešųjų erdvių bei želdinių tvarkymo, ne išimtis ir Šiaulių m., 
kur 2017-2018 m. susibūrė Facebook grupė „Saugokime Šiaulių medžius“. Būtina įsiklausyti kokie yra vis labiau 
pilietiškai aktyvios visuomenės poreikiai, atrasti tinkamiausias komunikacijos priemones.  

 
Darbo tikslas – Įvertinti Šiaulių miesto rekreacines teritorijas, gyventojų lankymo ypatumus ir jų nuomonę. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Išsiaiškinti Šiaulių m. gyventojų rekreacinių teritorijų lankymo ypatumus, dažnumą, konkrečių miesto parkų 
bei miškų populiarumą. 

2. Išanalizuoti miesto gyventojų reikmes skirtingai rekreacinei infrastruktūrai, paslaugoms, želdinių struktūrai ir 
priežiūrai, šių prioritetų priklausomybę nuo demografinių, lankymo intensyvumo, veiklos pobūdžio. 

3. Įvertinti gyventojų galimą įsitraukimą į miesto viešųjų erdvių tvarkymo procesą, kokiu būdu jiems būtų 
patogiausia gauti informaciją apie planuojamus ir vykdomus viešųjų erdvių tvarkymo planus ir kitas 
naujienas. 

 
Tyrimo objektas – Šiaulių miesto rekreacinės teritorijos. 
 
Tyrimo metodika 

Atlikus Lietuvos ir užsienio autorių literatūrinę analizę, bendraujant su atsakingais miesto savivaldybės 
specialistais identifikuoti keletas svarbiausių aspektų tiriant miestų rekreacines teritorijas: 

- rekreaciniam poveikiui gyventojams kur kas svarbesni kokybiniai nei kiekybiniai rodikliai; 
- finansiniai ištekliai visais atvejais nebus pakankami kokybiškai visų miesto želdinių priežiūrai, todėl labai svarbu 

išsiaiškinti specifinius gyventojų poreikius ir nuomonę dėl priežiūros, kokiu būdu jie įsitrauktų į viešųjų erdvių 
tvarkymo procesą; 

- siekiant gyventojų palankumo įgyvendinant miškų tvarkymo sprendimus, tokius kaip pomiškio ir trako palikimą, 
negyvosios medienos miške didinimą, labai svarbi kokybiška komunikacija su gyventojais. 
Apklausos imties skaičiavimui panaudota www.apklausos.lt portalo funkcija. Pagal 2018 m. Lietuvos statistikos 

departamento duomenis Šiaulių miestas turėjo 100575 gyventojų, atėmus jaunesnius nei 10 m. gyventojus (netikslinius 
respondentus) gauta 89873 gyventojų populiacija. Siekiant, kad pagal 95 proc. tikimybę paklaida neviršytų 10-ies, 
turėjo būti apklausta daugiau nei 96-i respondentai, tyrimo metu apklausta 114-a, eliminuotos 4-ios nekorektiškos el. 
anketos. 

Vertinant statistiškai, kiek apytiksliai kartų respondentai lankosi miesto parkuose, buvo suformuoti įprastiniai, 
kasdieniškai suvokiamų atsakymų variantai, tačiau skirtingai nuo ankstesnių tyrimų, buvo nurodyti ir lankymosi kartų 
skaičius, todėl buvo galima išvesti vidutinį menamą lankymosi skaičių per metus. Pvz. atsakymo „Dažnai (1-3 kartų per 
savaitę)” atveju priskirti 53 kartai/metus, vertinant imant 1 kartą per savaitę (1x53 savaites), kadangi neeliminuoti parkų 
lankymui nepatrauklūs sezonai, „Labai dažnai Labai dažnai (3-7 kartus per savaitę)” atveju - 159 kartai/metus. Anketoje 
buvo įtraukti ir klausimai, nusakantys demografinius bei socialinius duomenis: lytis, amžius, išsilavinimas, mėnesio 
pajamos šeimos nariui. 

Gauti gyventojų apklausos rezultatai buvo apdoroti MS Excel programos pagalba, gyventojų poreikių 
priklausomybė nuo lankymo dažnumo, amžiaus bei gaunamų pajamų lygio įvertinta koreliacijos koeficientu, laikantis 
tiesinės priklausomybės modelio. Kadangi maža apklausos imtis dėl žmogiškųjų ir finansinių resursų trūkumo sąlygojo 
gana didelę paklaidą, išskirti tik stiprios (±0,99-0,7) ir labai stiprios (±1) koreliacijos atvejai, ignoruojant vidutinę. 
(±0,69-0,5)  

Anketavimo metu respondentams buvo pateikiami keli klausimai bei galimų atsakymų variantai susiję su 
želdynų tvarkymu: 

1. Kokiais principais vadovaujantis jūsų nuomone reikėtų tvarkyti Šiaulių m. parkus ir miškus? Galimuose 
atsakymuose buvo pasirinkimas tankių medynų tik ekologinėms funkcijoms teikti, teritorijų skirstymo ekologinėms ir 
socialinėms funkcijoms pagal nuošalumą, bendros tvarkos palaikymo bei visuomenės švietimo principai. 

http://www.apklausos.lt/


JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

185 
 

2. Tankūs medynai ir vešli augalija miesto parkuose geriau valo orą ir atlieka kitas apsaugines bei ekologines 
funkcijas, tačiau nėra pritaikyti žmonių lankymui. Kokia svarba būtų jūsų nuomone? Galimų alternatyvių variantų 
skalės buvo pateiktos pagal medynų struktūros specifiką, pievų šienavimo intensyvumą, medžių rūšių parinkimą, kelių 
ir takų infrastruktūrą bei pomiškio ir negyvosios medienos tvarkymą. 

Toke Emil Panduro ir kt.(2013 m.) siekdami sukurti miesto teritorijų ekonominio įvertinimo hedonistiniu 
metodu algoritmą išskyrė 8-ių skirtingų kategorijų žaliąsias erdves: parkus, gamtines vietoves, vandens telkinius, 
stadionus, bendruosius želdinius, kapines, žemės ūkio bei žaliojo buferio (apsaugines) teritorijas. Šioje metodikoje 
želdinių pasiekiamumas išskirtas į 3-is skirtingas kategorijas: 

- Išorinis pagal patogumą teritoriją pasiekti iš gyvenamųjų teritorijų skirtingomis transporto priemonėmis; 
- Vidinis pagal pačioje teritorijoje išvystytą kelių ir takų tinklą, nuorodas ir tvarkymo pobūdį. 
- Socialinis pagal realius apribojimus patekti į teritoriją (mokamas įėjimas, apribotas lankymo intensyvumas, 

laikas ir pan.). 
Priežiūros intensyvumas išskirtas į aukšto lygio, vidutinio bei žemo lygio kategorijas. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Šio tyrimo metu atliktos apklausos pobūdį įtakojo ankstesnių Lietuvos miestų (tame tarpe ir Šiaulių m.) atliktų 
želdinių analizės moksliniai darbai, kuriuose nagrinėjama, kaip gyventojai jaučiasi, ir vertina miesto želdinius, tačiau 
neanalizuojami jų poreikiai, prioritetai rekreacinei infrastruktūrai, tvarkymo pobūdžiui, kuo jie patys galėtų prisidėti ir 
kt. šiuo metu itin aktualūs klausimai.  

2018 m. atlikus Šiaulių miesto rekreacinėse teritorijos vizualinį įvertinimą nustatyta, kad nėra saugaus ir 
patogaus geležinkelio linijų kirtimo pėsčiomis ar dviračiais tiek Tilžės g., tiek Žemaitės g., nėra nuorodų ir takų tinklo 
viename didžiausių Dainų parke, jame rasta šiukšlių bei benamių įsikūrimo požymių, tuo tarpu į originalų ir kokybiškai 
prižiūrimą Šiaulių botanikos sodą nėra jokių nuorodų, dviračių takų bei viešojo transporto maršrutų. Populiarūs ir 
kokybiškai prižiūrėti Beržynėlio bei Talkšos parkai, labiau apleistas Centrinis parkas taip pat populiarus dėl patogaus 
pasiekiamumo ir teikiamų paslaugų įvairovės (patogus takų tinklas, laipiojimo medžiais atrakcionai).  

Tiesioginės apklausos metu buvo pateikti 4-ių skirtingai sutvarkytų brandžių medynų nuotraukos pasirinkimui. 
Dažniausiai pasirinktas buvo intensyviausios priežiūros variantas (nušienauta lygi veja, asfaltuotas takas), kas patvirtina 
daugelio tyrimų metu gautas išvadas, jog intensyvesnis, matomas teritorijos priežiūros lygis didina vietovės 
patrauklumą rekreacijai. Tai kelia iššūkius gamtininkams bei vietos savivaldos institucijoms siekiant suderinti lankytojų 
rekreacinius ir gamtosaugos principus didinant miškų natūralumą bei stabilumą įgyvendinant tokias priemones kaip 
pvz. negyvosios medienos, tankaus pomiškio bei trako palikimą miesto miškuose. 

Nagrinėjant respondentų atsakymus kokia veikla paprastai užsiimate parke ženklių skirtumų tarp tiesioginės ir 
nuotolinės apklausos rezultatų nepastebėta, išskyrus intensyvesnį sportavimą, laiko leidimą su vaikais vyresniųjų 
respondentų tarpe. Apklausos metu buvo išvardinti pagrindiniai 17-a Šiaulių miesto parkų, prašant pažymėti jų lankymą 
dėl skirtingų veiklų ir pomėgių: 

- Poilsiui dėl gražios gamtos, pasirinkta daugiausia visiems parkams; 
- Kultūrinių/ sporto renginių, išskirti Beržynėlis, Salduvės, Talkšos, Rėkyvos, Šiaulių botanikos sodas; 
- Sportui, važinėjimui dviračiais ir pan. išskirti Beržynėlis, Centrinis, Salduvės, Talkšos, Rėkyvos parkai; 
- Vandens pramogų  išskirti Talkšos, Rėkyvos parkai; 
- Žiemos pramogų išskirti Beržynėlis, Salduvės ir Talkšos parkai; 
- Vaikams skirtų pramogų Beržynėlis, Centrinis, Salduvės, Talkšos parkai; 
- Miško gėrybių rinkimui išskirti Rėkyvos, Pabalių parkai. 

Aktyvios veiklos (kultūriniai ir sporto renginiai, sportas, vaikams skirtos pramogos) buvo populiariausios 
jauniausio amžiaus iki 20 m. gr. bei vyresnių respondentų nei 40 m. amžiaus grupėse, tuo tarpu ramų poilsį dėl gražios 
gamtos daugiausiai pasirinko 20-39 m. amžiaus gr. 

Vertinant pasiekiamumo patogumą skirtingais būdais, dauguma respondentų palankiai įvertino Beržynėlio, 
Centrinio, Rėkyvos bei Talkšos parkų pasiekiamumą visomis susiekimo priemonėmis.  

Į klausimą, kur keliaujate savaitgaliais, ar, turint daugiau laiko kelionei norėdami pailsėti gamtoje, vyresni 
respondentai kur kas dažniau atsakė, kad lankosi miesto parkuose ir miškuose (>11 proc.). Paaiškėjo bendra tendencija, 
kad ilgesniam poilsio gamtoje laikotarpiui net 70 proc. respondentų renkasi tolesnes gamtines vietoves arba nuosavus 
sodus/ sodybas. Faktiškai  miesto parkuose nesilankančių gyventojų dalis gali būti dar didesnė nei 70 proc., nes 
apklausa bendrai buvo orientuota į miesto parkus ir miškus lankančius asmenis. 

Daugiausia dėmesio skirta rekreacinių teritorijų kriterijų prioritetams išskiriant tiek priežiūros, tiek 
kraštovaizdžio ir traukos objektų aspektus, rezultatų statistinė analizė pateikta 1 lentelėje. Prioritetų įvertinimui 
panaudota 5-ių balų skalė, kur 1-Visiškai nesvarbu, 2-Nesvarbu, 3- Neutralu, 4- Svarbu, 5- Labai svarbu. 
Nepriklausomai nuo respondentų gr., svarbiausiais prioritetais  įvardinta tvarkinga aplinka (4,3), įrengti tvarkingi 
tualetai (3,8) ir tik po to patogus takų tinklas (3,5), įrengtos poilsiavietės (3,5) bei pasiekiamumas (3,5). Vyresnių 
respondentų didesnis reiklumas kraštovaizdžiui bei aplinkos ramybei patvirtina kitų autorių tyrimus, tačiau nepatvirtina 
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teiginio kad svarbesnis ir atstumas nuo gyvenamosios vietos – jis sąlygoja bendrai intensyvesnį lankomumą, ne tik 
senjorų. 
 
1 lentelė. Šiaulių miesto gyventojų teikiamų prioritetų statistinė analizė (koreliacijos koef.) pagal lankymosi dažnumą, 
amžių bei gaunamų pajamų lygį 
 

Eil. 
Nr. 

Rekreacinių teritorijų 
kriterijus 

Vid. balas 
(nuo 1 iki 5) 

Pagal 
lankymo 
dažnumą 

Pagal 
amžių 

Pagal 
pajamas 

Nustatytas sąryšis 

1. Tvarkinga aplinka 4,3 0,4 0,37 0,66  
2. Užtikrinta rami aplinka 

poilsiui 
3,4 -0,36 0,83 0,74 Svarbiau vyresniems, didesnes 

pajamas gaunantiems 
3. Įrengti tvarkingi WC 3,8 0,79 0,68 0,2 Didina bendrą lankomumą 
4. Yra vandens telkinių 2,9 -0,41 0,2 0,89 Svarbiau didesnes pajamas 

gaunantiems 
5. Įrengtos poilsio vietos 3,5 0,13 0,27 -0,23  
6. Įrengtas patogus takų tinklas 3,5 -0,62 0,74 0,89 Svarbiau didesnes pajamas 

gaunantiems 
7. Įrengti lygios dangos takai 2,9 -0,96 -0,39 0,32 Svarbu nesilankantiems 
8. Įrengtos žaidimo aikštelės 

vaikams 
2,9 -0,83 0,28 -0,17 Svarbu nesilankantiems 

9. Įrengtas apšvietimas 3,3 -0,37 0,64 0,31  
10. Suformuotas gražus 

kraštovaizdis 
3,0 0,08 0,81 0,87 Svarbiau vyresniems, didesnes 

pajamas gaunantiems 
11. Statomi išskirtiniai traukos 

objektai 
2,7 0,1 0,54 0,57  

12. Teikiamos komercinės 
paslaugos 

1,8 -0,9 0,71 0,77 Svarbiau vyresniems, didesnes 
pajamas gaunantiems 
lankytojams 

13. Lengvas pasiekiamumas iš 
namų  

3,5 0,99 0,2 0,04 Didina bendrą lankomumą 

 
Užklausus respondentų ar pageidautų tankesnių ir efektyviau ekologinę funkciją atliekančių medynų, ar 

šviesesnių medynų, pritaikytų rekreacijai paaiškėjo tendencija, kad nesilankantiems ir retai besilankantiems 
respondentams svarbiau buvo retesni medynai ir bendras tvarkos lygis. 

Anketos metu norėta išsiaiškinti ar rekreacinių teritorijų priežiūros intensyvumas, pobūdis priklauso nuo 
lankymosi dažnumo, pajamų lygio ar išsilavinimo, pastebėtos ir bendros tendencijos pagal rekreacinės infrastruktūrai 
teikiamus prioritetus, tai pat kad mažesnes pajamas gaunantys ir dažniau besilankantys respondentai labiau linkę buvo 
prioretizuoti tankesnį pomiškį bei paliktą negyvąją medieną miške. 

 
2 lentelė. Šiaulių m. gyventojų teikiamų želdynų skirtingų tvarkymo prioritetų statistinė analizė (koreliacijos koef.) 
pagal lankymosi dažnumą, amžių bei gaunamų pajamų lygį 
 

Želdynų priežiūros 
alternatyvūs prioritetai 

Pagal lankymo 
dažnumą 

Pagal 
išsilavinimą 

Pagal 
pajamas 

Komentarai 

Tankūs medynai ar 
šviesesni medynai? 

0,8 -0,3 -0,3 Šviesesni medynai svarbiau dažniau besilankantiems 
lankytojams 

Nešienaujamos ar 
nušienautos vejos? 

-0,8 0,9 -0,5 Nušienautos pievos svarbiau nesilankantiems arba 
retai besilankantiems, išsilavinusiems lankytojams 

Vietinės ar atvežtinės 
medžių rūšys? 

0 -0,8 0,4 Aukštesnio išsilavinimo teikia pirmenybę  vietinėms 
medžių rūšims 

Siauri miško takeliai, 
natūralios dangos takai ar 
platesni, asfaltuoti takai? 

0,4 0,4 0,9 Didesnes pajamas gaunantys teikia pirmenybę  
kokybiškiems takams 

Pomiškio, negyvosios  
medienos  palikimas ar jų 
šalinimas? 

-0,8 -0,5 -0,7 Mažesnes pajamas ir rečiau besilankantys lankytojai 
labiau pritaria pomiškio ir negyvosios medienos 
palikimui 

 
Tiriant kokie patogiausi būdai respondentams gauti informaciją apie miesto parkų ir kitų žaliųjų erdvių tvarkymo 

planus, įgyvendinimus projektus ir kt. aktualijas nustatytos keletas tendencijų: 
- Tinkamiausiomis priemonėmis įvardinti informaciniai stendai pačiame parke bei socialiniai tinklai (po 20 proc. 

atsakymų), taip pat interneto naujienų portalai (17 proc.) bei Šiaulių vietinė televizija (14 proc.); 
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- Informacinių stendų patrauklumas susipažinimui bendras visose respondentų amžių grupėse, skirtingai nei 
jaunesnei kartai priimtinų internetinių šaltinių ar spaudos ir vietinės televizijos, priimtinos vyresnei kartai.  

Siekiant supaprastinti rekreacinių teritorijų priežiūros organizavimą galima būtų pritaikyti Toke Emil Panduro ir 
kt.(2013 m.) metodiką, pagal prioretizuojamą socialinę funkciją Beržynėlį, Centrinį parką, Didžvario parką ir kt. 
priskiriant intensyvios, aukšto priežiūros lygio parkų kategorijai, atitinkamai ekologinės funkcijos prioriteto Dainų, 
Pabalių miško, Rėkyvos miško ir kt. parkus priskiriant žemesnio priežiūros lygio reikalaujančiai gamtinių vietovių 
kategorijai. Šie sprendimai turėtų būti atsakingai iškomunikuoti atskiroms gyventojų bendruomenėms. 

Nagrinėjant klausimą kiek patys gyventojai sutiktų prisidėti prie miesto rekreacinių teritorijų buvo suformuoti 
dveji skirtingų aspektų klausimai: 

1. Pati skaudžiausia miesto parkų problema yra šiukšlinimas, kokios organizacinės priemonės jūsų manymu 
efektyviausiai padėtų palaikyti švaresnę aplinką miesto žaliosiose erdvėse? Vertinant rezultatus pagal tai, kaip dažnai 
respondentai lankosi miesto parkuose bei miškuose nustatyta, kad dažnai besilankantys  buvo labiau linkę pritarti 
iniciatyvos skatinimui, kad patys lankytojai sutvarkytų pastebėtas šiukšles (29 proc. prieš 20 proc. nesilankančiųjų 
grupėje) ir mažiausiai rinkosi kad patys poilsiautojai privalėtų susirinkti šiukšles (29 proc. prieš 40 proc. 
nesilankančiųjų grupėje). Labai dažnai ir dažnai besilankantys taip pat labiau pritarė kad reikėtų daugiau savivaldybės 
organizuojamų gamtos pažinimo ir saugojimo renginių nei rečiau besilankantys, kurie labiau rinkosi visuomenines 
akcijas.  

2. Kokiu būdu Jūs sutiktumėte pagal galimybes prisidėti prie miesto žaliųjų erdvių tvarkymo? Vertinant 
rezultatus pagal tai, kaip dažnai respondentai lankosi miesto parkuose bei miškuose nustatyta, kad labai dažnai 
besilankantys respondentai kur kas labiau buvo linkę prisidėti dalyvaujant savivaldybės ar kt. organizacijų rengiamose 
tvarkymo akcijose (50 proc. prieš 0 proc. nesilankančiųjų gr.) ir mažiausiai pranešinėti apie pastebėtus šiukšlinimo 
atvejus (0 proc. prieš 36 proc. nesilankančiųjų grupėje). Taip pat nesilankantys respondentai buvo linkę labiau dalyvauti 
svarstant miesto rekreacinių teritorijų tvarkymo projektus (29 proc. prieš 0 proc. dažnai besilankančiųjų grupėje). 

 
Išvados 
 

1. Organizuojant Lietuvos miestų gyventojų apklausą būtina atsižvelgti į tai, kad vyresnio amžiaus ir žemesnio 
išsilavinimo respondentus praktiškai galima pasiekti tik tiesioginio anketavimo ir/arba apklausos būdu.  

2. Siekiant subalansuoti Šiaulių m. parkų ir miškų teikiamas ekologines ir socialines funkcijas galima būtų 
pritaikyti žaliųjų miesto erdvių skirstymo metodiką lengvai pasiekiamus ir populiarus parkus (Beržynėlį, 
Talkšos, Centrinį) priskiriant intensyvios priežiūros parkų kategorijai, atitinkamai natūralius, sunkiau 
pasiekiamus parkus – ekstensyvios priežiūros gamtinių vietovių kategorijai (Dainų, Pabalių, Zoknių, 
Rėkyvos miškai).  

3. Tvarkingos aplinkos palaikymas daugelio respondentų buvo įvardintas kaip svarbiausias rekreacinių teritorijų 
kriterijus. Lankymosi dažnumas labiausiai siejosi su rekreacinės teritorijos pasiekiamumu, taip pat labiau 
prioretizuotas tvarkingų WC įrengimas. Vyresnio amžiaus ir didesnes pajamas gaunantys respondentai labiau 
prioretizavo ramios aplinkos ir gražaus kraštovaizdžio kriterijus, taip pat komercinių paslaugų teikimą. 

4. Nors apklausos metu Šiaulių m. parkuose ir miškuose nesilankančiųjų respondentų dalis buvo gana nedidelė 
ir greičiausiai nereprezentuoja viso miesto gyventojų procentinės dalies (anketa buvo adresuojama miesto 
parkų lankytojams), reikėtų atkreipti dėmesį į jų grupėje prioretizuotą lygios dangos takų ir vaikams skirtų 
žaidimo aikštelių įrengimą. 

5. Vertinant, kokie prioritetai būtų teikiami želdynų priežiūros organizavimui, dauguma respondentų teigė, kad 
tankūs medynai turėtų būti paliekami nuošalesnėse teritorijose. Dažniau miesto rekreacinėse teritorijose 
besilankantys respondentai labiau prioretizavo tankius medynus, tačiau atkartojo bendrą tendenciją neigiamai 
vertindami pomiškio ir negyvosios medienos palikimą.  

6. Informacinių stendų patrauklumas gyventojų informavimui apie miesto parkų ir miškų tvarkymą bei kitas 
naujienas pasitvirtina visose respondentų amžių grupėse. 

7. Dažnai miesto rekreacinėse teritorijose besilankantys gyventojai labiau linkę įsipareigoti savanoriškai 
prisidėti prie bendros tvarkos ir švaros palaikymo. Vis dėlto išlikęs įsigalėjęs įsitikinimas, kad baudos už 
šiukšlinimą geriausiai išspręstų šią problemą. 

 
Literatūra 

 
1. FELIX KLIENAST, BARBARA DEGENHARDT, BARBARA WEILENMANN ir kt. GIS assisted mapping of 

landscape suitability for nearby recreation. Landscapeand Urban Planning 105 (2012) 385-399. 
2. ANNA JORGENSEN, PAUL. H. GOBSTER. Shades of green: measuring the ecology of urban green space in the 

context of human health and well-Being., P.H., 2010. Nat. Cult. 5,338–363. 
3. K. TESSA HEGETSCHWEILERA, SJERP DE VRIESB ir kt. Linking demand and supply factors in identifying cultural 

ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studines. Urban Forestry & Urban Greening 21 
(2017) 48–59. 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

188 
 

4. ILKNUR TURKSEVEN DOGRUSOY, RENGIN ZENGEL. Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field 
Study In Büyükpark And Hasanağa Park. (34:1) 63-84. 

5. TOKE EMIL PANDURO, KATHRINE LAUSTED VEIE. Classification and valuation of urban green spaces – A 
hedonic house price valuation. Working Paper 2013:4.  

6. EDVARDAS RIEPŠAS. Rekreacinė miškininkystė. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas, ASU leidybos centras. 
ISBN 978-609-449-050-7.255, 2012. 

7. EDVARDAS RIEPŠAS. Poilsinių miškų vertinimas ir naudojimas: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Lietuvos žemės 
ūkio ministerija, 1990. 74 p.  

8. SIMONA BRAUKAITĖ. Šiaulių miesto želdynų valdymo analizė ir vertinimas, ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ 
VALDYMO ANALIZĖ IRVERTINIMAS, Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas 
2016 m. 

9. RIČARDAS BAUBINAS, DONATAS BURNEIKA, VIDMANTAS DAUGIRDAS ir kt. Urbanizuotos aplinkos fizinių 
komponentų kokybės poveikis kai kuriems visuomeniniams reiškiniams (Lietuvos miestų pavyzdžiu). Geografijos 
metraštis, 36 (2), 2003. P. 148–164. 

10. Urban Forests of Riga, Latvia – Pressures, Naturalness, Attitudes and Management. Ilze Jankovska, Inga Straupe, Guntis 
Brumelis ir kt. Baltic Forestry 20(2):342-351. 

11. LINA PRIDOTKIENĖ, TOMAS KINČIUS. Lietuviškos turistinės aplinkos ir rekreacinės veiklos rūšių patrauklumo 
jaunimui aspektai. Miesto želdynų formavimas 2015 1(12) 236-245. 

 
ANALYSIS OF RESTORATION NEEDS OF THE RESIDENTS IN ŠIAULIAI CITY 
 
Kristina BALTULIENĖ 

 
Summary 
 

During the study there was conducted a r eview of publications dealing with social service demand for 
recreational infrastructure and priorities for maintenance service. In 2018 July - August in-situ investigation was 
carried in Šiauliai observing accessibility barriers to the of parks traveling by bicycle, the number of visitors and 
the state of public spaces. According initial surveys there was a questionnaire prepared; there were included 
questions about recreational activities, accessibility of specified parks, preferences for management and 
recreational infrastructure, the most suitable communication ways in order to receive information about 
governments landscaping management plans and solutions. The survey was carried in two ways by direct survey 
with paper questionnaires, carried out since 2018. September until 2019 M arch and an electronic survey at 
www.apklausa.lt portal. The goal was to cover the widest possible audience range. There were 114 respondents 
interviewed in total. Differences between direct and electronic questionnaire results have been identified: direct 
survey respondents were older, lower-educated, lower-income citizens, who visited urban recreational areas 
more frequent. During the research, the tendencies identified for the recreational preferences of the visitors, 
mostly replicate the results of foreign and Lithuanian research, but there was extremely sharpened priority for 
general order going beyond the other priorities such as accessibility or a b eautiful landscape. More than 70 
percent of respondents have been found choosing private spaces (gardens or farmsteads) and trips to further 
locations instead of city parks and forests during their weekend and vacation holidays.  

 
Keywords: Siauliai city, recreational areas, social preferences 

 
Duomenys apie autorių 
 
Kristina Baltulienė, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentė 
Studijų programa – Miestų ir rekreacinė miškininkystė  
El. paštas: kristina.baltuliene@gmail.com 
 
Baigiamojo darbo vadovas– VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto doc. dr. Donatas 
Jonikavičius  
Recenzentas – VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto doc. dr. Remigijus Žalkauskas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kristina.baltuliene@gmail.com


JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 

TETERVININIŲ (TETRAONIDAE) MIŠKO PAUKŠČIŲ IR JŲ NATŪRALIŲ PRIEŠŲ 
ŽIEMOS APSKAITA SALTONIŠKIŲ – KARAVIŠKIŲ MIŠKUOSE 

 
Darius BARISAS 
 
Santrauka 
 

2018 m. vasario mėn. paskutinį dešimtadienį Saltoniškių-Karaviškių miškuose kurtinio (Tetrao 
urogallus), tetervino (Tetrao tetrix) ir jerubės (Bonasa bonasia) buveinėse atlikta šių paukščių bei jų 
natūralių priešų žiemos apskaita pagal pėdsakus sniege. Apskaitos metu registruoti stebėti patys paukščiai 
ir jų gyvybinės veiklos požymiai bei natūralių priešų pėdsakai sniege bei jų girdėti balsai (sparnuotų 
plėšrūnų). Trikampio formos apskaitų transektos (n=10) tyrimo teritorijos miškuose apėmė kurtinio ir 
tetervino iš istorinių šaltinių nurodytas buveines, taip pat šiuo metu saugomas tuokvietes bei kitas vietas, 
kur paskutiniuoju dešimtmečiu buvo stebėti šie paukščiai. Tai buvo pradinis etapas vėliau planuojamos 
pavasarinės tiriamųjų rūšių paukščių apskaitos vykdymui. 
Nustatyta, kad Saltoniškių-Karaviškių miškuose gyvena visų trijų rūšių tetervininiai paukščiai. 
Apskaičiuotas kurtinio tankis tyrimo teritorijoje 1000ha yra 0,6 ind., tetervino – 0,9 ind., jerubės – 5,1 ind. 
Iš natūralių priešų gausiausia aptikti: Rudoji lapė (Vulpes vulpes), tankis – 12,1 ind., mangutas 
(Nyctereutes procyonoides) - 4,1 ind., Paprastasis kranklys (Corvus corax) – 2,7 ind., šernas (Sus scrofa) 
– 3,0 ind.  
 
Pagrindiniai žodžiai: tetervininiai paukščiai, kurtinys, tetervinas, jerubė, natūralūs priešai, apskaita sniege, 
tankis.  
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Įvadas 
 

Žmonijos daromos įtakos ekologinėms bendrijoms tyrimai remiasi laukinių gyvūnų bendrijų gausos monitoringu 
(stebėsena). Stebėsena, paremta ankstesnių ir dabartinių ekologinių pokyčių indikavimu, gali būti naudojama užtikrinant 
populiacijų tvarumą. Gyvūnijos gausumas, išreikštas gyvūnijos gausos indeksu, parodo bendrą atskirų rūšių gausos 
pokytį teritorijoje per tam tikrą laiką (Pellikka et al., 2005). 

Praėjusio šimtmečio viduryje Saltoniškių-Karaviškių miškuose tetervininių šeimos paukščiai kurtiniai, tetervinai 
ir jerubės buvo įprasti ir gana gausūs. Vis dėlto, literatūros šaltiniuose (pvz. Logminas, 1962) jau tuomet buvo 
akcentuojamas jų gausos mažėjimas dėl aplinkinių kaimų medžiotojų ir brakonierių medžiojimo. Tai suprantama, nes 
teritorijoje, kurioje didelis miškingumas, prasti dirvožemiai, daug pelkynų, bei atižvelgiant į tuometinę ekonominę 
padėtį, bet koks laimikis žmonių prasimaitinimui buvęs labai svarbus. 

Dabartiniais laikais visų trijų rūšių paukščiai nemedžiojami. Dar prieš keletą metų kurtiniai buvo stebimi 
pelkiniame Karaviškių miške šių paukščių apsaugai išskirtoje teritorijoje, ypač pavasarį. Tetervinų burbuliavimas aidėjo 
iš jų saugomos tuokvietės Dubičių kaimo šiaurinėje dalyje bei šienaujamų pievų Karaviškių kryptimi. Jerubės buvo 
neretos visose joms tinkamose buveinėse. Kadangi Saltoniškių-Karaviškių miškai plyti pačiame pasienyje su Gudija, 
žmonių judėjimas pasienyje dėl sienos apsaugos yra ribojamas, o ir pačių gyventojų kaimuose jau nedaug beliko. Šalia 
driekiasi didžiulis Čepkelių raistas – rezervatas, tetervininiams paukščiams tinkama buveinė. Regis, gyvenimo sąlygos 
paukščiams dabar turėtų būti neblogesnės, nei anuomet, o gal ir geresnės. Vis dėlto, kurtiniai ir tetervinai daugelyje 
vietų nesutinkami. Tuo tarpu kailinių ir sparnuotų plėšrūnų miškuose ir laukuose galima sutikti apsčiai. Gali būti, kad 
paukščių gausa labai sumažėjo. Saugomų teritorijų specialistų periodiškai atliekama kurtinių monitoringo apskaita 
keletame monitoringo taškų Karaviškių miške neparodo visų trijų tiriamųjų rūšių paukščių situacijos didelėje 
teritorijoje. Kita vertus, girininko darbo specifika labai pasikeitė – miškuose tenka praleisti vis mažiau laiko. 

Šio darbo metu atlikome kurtinių, tetervinų, jerubių ir jų natūralių priešų apskaitą pagal pėdsakus sniege 
vietovėse, kuriose žinių apie šių paukščių buvimą turėjome iš anksčiau. Iš surinktų duomenų buvo nustatytas tiriamųjų 
rūšių gyvūnų paplitimas ir jų vietinių populiacijų tankis teritorijoje. Buvo tikimasi, kad tetervininių paukščių aptikimo 
duomenys pravers atliekant atskirų šių rūšių paukščių pavasarinę apskaitą tuokvietėse. 
 
Darbo tikslas – nustatyti tetervininių miško paukščių - kurtinių (Tetrao urogallus), tetervinų (Tetrao tetrix), jerubių 
(Bonasa bonasia) bei jų natūralių priešų paplitimą ir vietinių populiacijų tankį žiemos metu Saltoniškių - Karaviškių 
miškuose. 
 
Uždaviniai: 

 
1. Atlikti tetervininių paukščių ir jų natūralių priešų apskaitą pagal pėdsakus sniege Saltoniškių-Karaviškių 

miškuose šių paukščių buveinėse uždėtose apskaitos maršrutų transektose. 
2. Nustatyti tetervininių paukščių ir jų natūralių priešų vietinių populiacijų tankį tyrimo teritorijoje. 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas - tetervininiai miško paukščiai: kurtiniai, tetervinai, jerubės ir jų natūralūs priešai Saltoniškių-
Karaviškių miškuose.  

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti 2018 metų žiemos pabaigoje. Taikyta maršrutinė apskaita pagal buvimo-nebuvimo metodą 
(Winter..., 2017) ir Suomijoje medžiojamųjų gyvūnų monitoringui naudojamą laukinių gyvūnų apskaitos trikampių 
schemą  (Helle, 2016) bei mūsų šalyje jau pradėtą naudoti kanopinių ir stambiųjų plėšrūnų apskaitos pagal pėdsakus 
sniege metodą (Medžioklės..., 2019). Kadangi tyrimo teritorija yra palyginti nedidelė (miško žemė užima 4200 ha), 
apskaitai buvo suplanuota iš viso n=10 trikampio formos (kiekviena kraštinė po 1 km ilgio, iš viso 3 km.) apskaitos 
transektų, kurios kartografinėje medžiagoje paskirstytos taip, kad apimtų kurtinių, tetervinų ir jerubių tipiškas buveines 
teritorijose, kuriose apie šių paukščių buvimą buvo žinoma iš istorinių rašytinių šaltinių (Logminas, 1960; 1962) ar 
praeityje bent kartą buvo asmeniškai stebėti kuri nors iš šių rūšis, o 3 transektos – oficialiai saugomose 2–se Karaviškių 
miško kurtinių ir vienoje tetervinų tuokvietėse (1 pav.). Visos apskaitos transektos buvo miško žemėje. 
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1 pav. Tetervininių paukščių ir jų natūralių priešų apskaitos maršrutai Saltoniškių-Karaviškių miškuose 
 
Lauko darbai atlikti vasario mėn. paskutiniame dešimtadienyje – tetervininių paukščių žiemojimo pabaigoje – jų 

gyvenimo prieštuoktuviniu periodu, kai kurtiniams  jau būdinga reguliarūs sniego raižymai sparnais, judėjimas dideliais 
atstumais tarp skirtingų tuokviečių, kalendoriniais metais didžiausia gyvenamoji teritorija (Zizas, 2015). Priklausomai 
nuo orų, pakrinka tetervinų „žieminiai“ pulkeliai, savo individualias teritorijas pradeda intensyviai ginti jerubės. Be to, 
jerubių apskaitai, kadangi šie paukščiai pasižymi ryškia reakcija į vokalinę provakaciją, einant apskaitos maršrutu 
periodiškai maždaug kas 100 m., šie paukščiai buvo provokuojami lūpiniu viliokliu imituojant jų balsą. 

Apskaita vykdyta kai sniego danga buvo ištisinė ir nesuledėjusi bei ne senesnė kaip 72 val, bet ne šviežesnė kaip 
24 val.; po s nygio nebuvo vėjo ir sniegas nebuvo pustomas. Tiriamųjų rūšių gyvūnų registravimui buvo naudotos 
Medžioklės LR taisyklėse aprobuotas gyvūnų apskaitos blankas (Medžioklės..., 2019). Einant apskaitos maršrutu buvo 
žymimi visi pastebėti tetervininiai paukščiai ir/ar jų gyvybinės veiklos požymiai: pėdsakai, ekskrementai po mitybiniai 
ir dienojimo medžiai, iškritusios plunksnos, pėdsakai su sparnų braukymo žymėmis sniege ir kt. Taip pat registruoti 
tiriamųjų rūšių paukščių natūralūs priešai (pagal A. Navasaitį (1983), tetervininiams paukščiams potencialiai pavojingi 
visi mūsų krašte gyvenantys plėšrieji žvėrys ir paukščiai, varniniai paukščiai bei šernai). 

Pagal gautus duomenis buvo apskaičiuotas atskirų tiriamųjų rūšių gyvūnų vietinių populiacijų tankis – apskaitos 
transektą kirtusių pėdsakų ir/ar gyvybinės veiklos požymių dažnumo indeksas 10–yje km ilgio transektoje. Taip pat 
buvo apskaičiuotas atskirų tiriamųjų rūšių gyvūnų vietinių populiacijų tankis pagal žemiau pateiktą Suomijoje 
naudojamą formulę (Helle, 2016), ją modifikavus tiek, kad gyvūnų tankis būtų pateiktas ind./1000ha (Suomijoje ir kai 
kuriose kitose Europos šalyse naudojama išraiška – ind./km²): 

Ind./1000ha = 1,57 x (s / 10), kur s – kirtusių pėdsakų eilučių ir/ar veiklos požymių skaičius. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Tiriamųjų rūšių gyvūnų aptikimas atskirose transektose ir vietinių populiacijų tankis pavaizduota 1 lentelėje. 

Kaip ir tikėtasi, kurtinio ir/ar jo veiklos pėdsakai (iš viso n=3 kartus) buvo aptikti 1-3 transektose, išdėstytose 
Karaviškių miške, o tetervino (iš viso n=6) – 1, 5 ir 7 transektose, dviem iš jų atvejais – pamiškėje augančiuose 
beržuose ir vienu atveju –miško kvartalinėje linijoje ant žemės. Iš tetervininių paukščių gausiausia buvo aptikta jerubė 
– šių paukščių buvimas registruotas (iš viso n=19) visose, išskyrus Nr. 3, apskaitų transektose (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Gyvūnų aptikimas apskaitų transektose ir populiacijų tankis tyrimo teritorijoje ind./1000ha (jerubių – porų) 
 

 Aptikta individų, vnt. 
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Iš natūraliais priešais laikomų gyvūnų, varniniai paukščiai: kranklys ir kėkštas (kartu) (iš viso n=25 kartus) 

apskaitos metu buvo registruoti visose be išimties transektose. Iš šuninių plėšrūnų dažniausia (iš viso n=77) registruota 
lapė, šio plėšrūno pėdsakai aptikti taip pat visose apskaitos transektose. Mangutas (iš viso n=15) registruotas 6 
transektose, vilkas (iš viso n=9) – pusėje (5) apskaitos transektų. Iš kiauninių žvėrių – kiaunės (neskirstyta į miškinę ar 
akmeninę) (iš viso n=26) ir barsukas (iš viso n=5) registruoti atitinkamai 8 ir 3 apskaitos transektose. Be to, 7 
transektose buvo aptikti šerno (iš viso n=19) pėdsakai ir/ar veiklos žymės (1 lentelė).  

Buvo apskaičiuoti korealiaciniai ryšiai tarp atskirų tetervininių paukščių ir jų natūralių priešų rūšių tankio tyrimo 
teritorijoje – pavaizduota 2 lentelėje. Kaip matyti, koreliaciniai ryšiai egzistuoja apytiksliai pusėje reikšmių, tačiau jie  
yra silpni arba vidutiniški. 

 
 

 

2 lentelė. Koreliaciniai ryšiai tarp atskirų tetervininių paukščių ir jų natūralių priešų rūšių pagal aptikimą apskaitos 
transektose. Ryšys (r reikšmė) silpnas – nuo 0,3 iki 0,5 (-0,3 iki -0,5)(gelsvame fone), vidutinis – 0,5 iki 0,7 (-0,5 iki -
0,7)(rusvame fone) 

  kranklys kėkštas lapė kiaunė mangutas barsukas vilkas šernas 

jerubė –0,0160 –0,118 –0,613 –0,220 0,56 –0,223 –0,149 0,0293 

tetervinas 0,161 0,432 –0,004 –0,376 –0,061 0,638 0,129 0,328 

kurtinys 0,439 –0,519 0,45 –0,094 –0,463 –0,164 –0,198 0,518 
Aptariant rezultatus, šis tyrimas buvo tetervininių paukščių pavasarinės apskaitos tuokvietėse pradinis etapas ir 

juo pagrinde siekta išsiaiškinti šių paukščių pasiskirstymą žiemos pabaigoje bei nustatyti naudojamas buveines.  
Apskaitos transektose gausiausia aptiktos jerubės, tačiau  nustatytas tankis – 2,9 poros/1000 ha. laikytinas mažu, 

nes normalus jerubių tankis tinkamose buveinėse pavasarį turėtų siekti 10-15 porų/1000 ha (pagal Riauba, 2007). 
Palyginimui, prieš dešimtmetį Asvejos regioniniame parke pavasario sezonu atliktų taškinių apskaitų maršrutuose 
metodu metu nustatytas jerubių tankis atskiruose maršrutuose taip pat buvo skirtingas ir siekė nuo 0 iki 15,5 poros/1000 
ha (Matulionytė, 2009). Kita vertus, jerubių skaičius labai priklauso nuo tinkamų buveinių kiekio – štai Žemaitijos nac. 
parko miškuose prieš tris dešimtmečius atliktų apskaitų metu jerubių tankis priklausomai nuo eglynų amžiaus buvo nuo 
0 porų eglės želdynuose iki 6,1 poros/1000 ha perbrendusiuose medynuose (Jankauskienė, 2017). 

Tetervinai apskaitos metu aptikti jų saugomoje tuokvietėje, kurtinių tuokvietėje ir į rytus nuo Dubičių (5 
transekta). Neaptikti šalia Gribašos kaimo (3 apskaitos transekta) – V. Logmino (1960) nurodytoje vietovėje ir Dubičių 
kaimo numelioruotuose laukuose link Karaviškių miško – E. Drobelio (2017) nurodytoje vietovėje. Vis dėlto, yra 
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1 1 0 1 2 0 7 2 1 1 0 2 
2 2 1 1 3 0 10 1 0 0 1 7 
3 1 0 0 2 0 21 5 0 0 0 0 
4 0 0 4 3 1 3 1 3 0 0 3 
5 0 3 1 3 2 4 0 2 3 2 1 
6 0 0 2 1 0 2 0 0 0 4 1 
7 0 2 1 0 2 12 3 1 0 0 5 
8 0 0 2 2 3 8 7 5 1 1 0 
9 0 0 1 0 1 7 5 0 0 1 0 
10 0 0 6 1 0 3 2 3 0 0 2 
Iš viso: 4 6 19 17 8 77 26 15 5 9 19 

Tankis 0,6 0,9 2,9 2,7 1,3 12,1 4,1 2,4 0,8 1,4 3,0 
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tikimybė šiuos paukščius aptikti vykdant jų pavasarinę apskaitą. Teigiama, kad tetervinų gausa pastaraisiais metais labai 
sumažėjusi gretimai plytinčiame Čepkelių raiste bei visoje Dainavos girioje (Drobelis, 2017). 

Kurtiniai, išskyrus Karaviškių mišką (1-2 apskaitų transektose) ir prie Kaloniškės ežero (3 transekta), šios 
apskaitos metu neaptikti prieš šešis dešimtmečius V. Logmino 1956 metais atliktos apskaitos metu nurodytose 
vietovėse aplink Dubičių kaimą, kur šie paukščiai tuo laikmečiu buvo sutinkami bei medžiojami: už Katišiaus ež., 
Stojų, Ramanavo ežerų ir Karaliaučiznos miške (Logminas, 1960). Kurtinių čia jau neaptiko ir R. Zizas 2008-2012 
metais vykdytų tyrimų metu (duomenys publikuoti Kurlavičius ir kt., 2018).  

Tuo tarpu kurtinius aptikome Karaviškių miške, kuriame siekiant išsaugoti kurtinių tuoktavietes 2004 m. 343 ha 
plote buvo įkurta paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST). Pažymėtina, kad prieš įkuriant šią teritoriją, 1999-2000 m. 
Lietuvos ornitologų draugijos  atliktos kurtinių inventorizacijos metu bei su Ekologijos institutu vykdant užsakomąjį 
projektą, gausa buvo įvertinta 10-15 tuokvietėse besilankančių patinų. Pagal vietos populiacijos dydį teritorija buvo 
reitinguojama kaip ketvirtoji–šeštoji visoje šalyje (Gamtotvarkos..., 2004). Taip pat teritorijai buvo parengtas ir 
gamtotvarkos planas, kurio tikslas skambėjo „atkurti ir palaikyti šio paukščio populiacijos būklę – ne mažiau kaip 10 
patinų tuokvietėse“. Tai pasiekti, be kirtimų ribojimo teritorijoje, buvo numatyta labai įvairiomis priemonėmis (kurių 
dalis vertintina kaip abejotino veiksmingumo ar neįvykdomos), pvz. stendų ir lankstinukų gamyba, medžioklių su 
varovais draudimu, tuokviečių aptvėrimu, plėšrūnų, tarp jų ir kranklių, gausos reguliavimu (Gamtotvarkos..., 2004). 
Panašu, kad gamtotvarkos plano tikslas taip ir liko nepasiektas – Gamtos tyrimo centro 2015 metų ataskaitoje kurtinių 
gausa šioje PAST įvertinta jau tik 3 patinais (GTC, 2015). Nežiūrint to, tikimės, kad tolimesniuose šio tyrimo etapuose 
Karaviškių miške bei aplinkinėse teritorijose tiesioginių stebėjimų metodu pavyks aptikti daugiau šių paukščių. 

 
Kadangi gausybės užsienio ir Lietuvos literatūros šaltinių duomenimis natūralių priešų neigiama įtaka tiek 

patiems tetervininiams paukščiams, tiek jų dėtims minima kaip viena iš didžiausių, darytina prielaida, kad išaugusi 
plėšrūnų gausa lėmė tiriamųjų rūšių paukščių gausos sumažėjimą ne tik šioje tyrimo teritorijoje, bet ir visame regione ir 
šalyje. Šio tyrimo metu gautais rezultatais apie tetervininių paukščių natūralių priešų rūšinę sudėtį ir tankį, dažniausia 
buvo aptikta lapės, o jų nustatytas tankis teritorijoje – 12 ind./1000 ha. Palyginimui, šio plėšrūno ilgalaikių tyrimų 
vykdant analogiškas apskaitas vidurinėje Lenkijos dalyje prieš tris dešimtmečius metu nustatyta vidutinis tankis sausio 
mėn. viduryje buvo 4,3 ind./1000 ha (Goszynski, 1989). Dabartinė žymiai padidėjusi lapių ir kitų plėšrūnų gausa sietina 
su jų reikšmės medžioklės ūkiui pasikeitimu – kailiniai gyvūnai tapo praktiškai nevertingais laimikiais, o dalies jų 
medžioklė aplamai buvo uždrausta (lūšis, kranklys, vanaginiai paukščiai).  

Šernai pastaraisias metais Varėnos r. miškuose, prasiautus Afrikiniam kiaulių marui, atskirose rajono teritorijose 
visai išnyko, kitur jų gausa sumažėjo iki minimumo. Duomenys apie Varėnos rajone kurtinių ir jų natūralių priešų 
vietinių populiacijų gausos dinamiką 1959-2009 m. surinkti T. Baryso ir kt. (2016) tyrime, kuriame taip pat buvo 
nustatyta, kad pastaraisiais dešimtmečiais atskirų rūšių plėšrūnų gausa, priešingai nei kurtinių, padidėjo net po keletą 
kartų. Be to, VĮ Varėnos miškų urėdijos valdomuose miškuose prieš porą metų atlikus du eksperimentus su dirbtinėmis 
dėtimis, imituojančiuomis kurtinių lizdus, buvo įvertinta, kad natūralūs kurtinio priešai sunaikino maždaug 1/3 dėčių, 
teigiama, kad panaši sunaikinimo rizika gresia ir tikriems kurtinių lizdams. Taip pat, video kameromis užfiksuota, kad 
dažniausi plėšrūnai, sunaikinę dėtis ar užfiksuoti prie jų, miškuose buvo lapės, o  kirtavietėse – krankliai (Zizas, 2017). 
 
Išvada 
 

• Saltoniškių-Karaviškių miškuose 2018 m. žiemą atliktos maršrutinės gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege 
metu užregistruota 3 rūšių tetervininiai paukščiai. Jų tankis 1000 ha miško: kurtinio - 0,6 ind., tetervino – 0,9 
ind., jerubės – 5,1 ind. Dažniausia aptiktų tetervininių paukščių natūralių priešų tankis: lapės – 12,1 ind., 
manguto – 4,1 ind., kranklio – 2,7 ind., šerno – 3,0 ind. 
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WINTER TRACKING OF TETRAONIDAE FORESTS BIRDS AND T HEYR NATURAL 
ENEMIES IN THE SALTONIŠKĖS – KARAVIŠKĖS FORESTS 
 
Darius BARISAS 
 
Summary 

 
In the last decade of February 2018, winter tracking of capercaillie (Tetrao urogallus), black grouse 
(Tetrao tetrix), hazel grouse (Bonasa bonasia) and their natural enemies was conducted in the 
Saltoniškės-Karaviškės forests. Snow tracking was performed at the established triangle transects (n=10) 
in the forests of capercaillie and black grouse leks and where the presence of  Tetraonidae birds in the last 
decade was ascertained. The individuals and their life signs (droppings, footprints, wing marks on the 
snow, etc.) of target birds, and footprints and voices of the individuals (only for Corvidae birds) of natural 
enemies were registered in these transects. Winter presence data of  the Tetraonidae birds would be useful 
for spring counts. 
As results, we confirmed the presence of all three bird species on the study area. The estimated density in 
1000ha of forests: capercaillie – 0.6 ind., Black grouses – 0.9 ind., Hazel grouse – 5.1 ind. The most 
common enemies in the study area: Red fox (Vulpes vulpes)(density – 12.1 ind.), racoon-dog (Nyctereutes 
procyonoides)(4.1 ind.), raven (Corvus corax)(2.7 ind.) and wild boar (Sus scrofa)(3.0 ind.) in 1000ha of 
forests. 
 

Keywords: Tetraonidae, capercaillie, black grouse, hazel grouse, natural enemies, snow tracking, density. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
KAUNO MIESTO IR PRIEMIESČIO ŽALIŲJŲ ERDVIŲ SĄSAJOS SU MIESTO GYVENTOJŲ 
SVEIKATINGUMU 
 
Gintarė BELEVIČIŪTĖ 
 
Santrauka  
 

Tyrimu siekta nustatyti sąsajas tarp Kauno miesto ir priemiesčio miškų/žaliųjų erdvių erdvinės struktūros 
(erdvinio išsidėstymo, pasiekiamumo) ir Kauno miesto gyventojų sveikatos/savijautos remiantis greitosios 
pagalbos specialistų (paramedikų) informacija. Apklausta 100 skirtingų  amžiaus grupių respondentų iš jų 50 
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paramedikų specialistų ir 50 mokinių (būsimų paramedikų). Nustatyta, kad skubios greitosios pagalbos 
iškvietimų rekreacinėse teritorijose (miško parkuose, želdynuose) priežastys yra labai įvairios, bet pagrindinė 
priežastis yra susižalojimai dėl apsvaigimo. Pagal respondentų gautus atsakymus galima teigti, kad žaliosios 
erdvės mažina stresą, susirgimo širdies ligomis pavojų, lavina specialiuosius raumenis, formuoja sveikos 
gyvensenos įpročius. 

 
Raktiniai žodžiai: žaliosios erdvės,  paramedikai, greitosios pagalbos iškvietimai. 

Įvadas 
 
Ekosistemų paslaugos  –  nauda, kurią žmonės gauna iš ekosistemų: maisto ir vandens tiekimas; reguliuojančios 

paslaugos, iš jų žmonių ligų reguliavimo kontrolė; kultūrinės paslaugos (nematerialinė nauda, rekreacija); pagalbinės 
paslaugos (deguonies gamyba ir kt.). Visos minėtos ekosistemų paslaugos tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su 
žmogaus savijauta ir sveikata (Bernat ir kt. 2018). Žmogaus gyvybė ir sveikata yra neatsiejama nuo nuolatinio ryšio su 
aplinka. Visame pasaulyje dėl žmogaus veiklos vyksta dideli aplinkos kokybės kitimai, didėja tarša, netenkama 
natūralių gamtos resursų, mažėja genetinė įvairovė. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas aplinkai ir aplinkos 
sąlygoms, turinčioms įtakos sveikatai, gerinti (Gražulevičienė, 2004).  

Želdynai ne tik kuria estetišką, savitą, patrauklią miesto aplinką, bet ir gerina oro sudėtį, mažina užterštumą, 
triukšmą, teigiamai veikia mikroklimatą. Želdynai mieste atlieka svarbias urboekologinio kompensavimo, techninę 
apsauginę, architektūrinę ir socialinę funkcijas (Jakovlevas–Mateckis, 2008).  

Didėjant urbanizacijos laipsniui ir plečiantis miestams, vis svarbesniu veiksniu tampa miesto aplinkos kokybė. 
Be abejo, kiekvienas miesto gyventojas gali išskirti vis kitokius aplinkos veiksnius, kurie jam atrodo svarbūs. Vienas iš 
pagrindinių veiksnių yra miesto ir priemiesčio miškai/- žaliosios erdvės, jų pasiekiamumas, rekreacinės infrastruktūros 
kokybė. Miestų miškai turi ypatingą ekologinę reikšmę. Jie gerina miestų aplinkos kokybę, mažina neigiamą poveikį 
aplinkai. Miestų miškai taip pat atlieka svarbią socialinę ir rekreacinę funkcijas, užtikrindami kokybišką visuomenės 
poilsį urbanizuotose teritorijose (Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas, 2010).  
 
Darbo tikslas – nustatyti sąsajas tarp Kauno miesto ir priemiesčio miškų/žaliųjų erdvių erdvinės struktūros (erdvinio 
išsidėstymo, pasiekiamumo, medynų tinkamumo poilsiui) ir Kauno miesto gyventojų sveikatos/savijautos remiantis 
greitosios pagalbos specialistų (paramedikų) informacija. 
 
Naujumas – Pasaulyje miestų miškininkystėje srityje tyrimais grindžiama žaliosios infrastruktūros įtaka miesto 
gyventojų gyvenimo kokybei, įskaitant ir gyventojų sveikumą/savijautą atliekant įvairius sociologinius tyrimus ir pan. 
Šiuo darbu bus siekiama įvertinti šias sąsajas remiantis greitosios pagalbos specialistų anketinės apklausos duomenimis 
Kauno miesto atveju. 

  
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti sąsajas tarp greitosios pagalbos iškvietimų (dažnumo/priežasties)  ir gyvenamųjų 
vietovių  miškų/žaliųjų erdvių erdvinės struktūros (pasiekiamumo, medynų tinkamumo poilsiui). 

2. Įvertinti ir palyginti esamų paramedikų specialistų ir besimokančiųjų (būsimų) paramedikų požiūrį/įžvalgas 
apie miesto miškų/žaliųjų erdvių funkcijas miesto gyventojų sveikatingumui palaikyti. 

 
Tyrimo objektas  ir vieta – Kauno miesto, priemiesčio miškai ir kitos žaliosios erdvės bei greitosios pagalbos 
iškvietimų duomenys. 
 
Tyrimo metodika 
 

Tyrimams atlikti pasirinktas kiekybinės anketinės apklausos metodas. Šio metodo privalumas yra tai, kad anketa 
yra anoniminė, dėl to atspindi tikrąją respondento nuomonę ir nereikalauja didelių lėšų ar darbo sąnaudų. Tai vienas iš 
populiariausių sociologinių tyrimo metodų (Cohen, Manion 1989). Tyrimas vykdytas 2018 m. gale – 2019 m. Tyrime 
dalyvavo 100 r espondentų, iš jų 50 respondentų buvo paramedikai specialistai, kiti - 50 respondentų buvo 
besimokantieji (būsimi) paramedikai. Anektinės apklausos pagrindiniai klausimai: 

1. Jūsų nuomone, ar galima įžvelgti sąsajas tarp greitosios pagalbos iškvietimų ir pacientų gyvenamosios aplinkos? 
(daug galimų variantų); 

2.  Skubios greitosios pagalbos iškvietimų rekreacinėse teritorijose (miško parkuose, želdynuose) priežastys; 
3. Jūsų pasiūlymai rekreacinės paskirties miškų struktūros pritaikymui miesto gyventojų poilsiui. 
4. Jūsų nuomone, kokios pagrindinės miesto miškų, miško parkų, želdynų funkcijos?  

 
Rezultati ir jų aptarimas 
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Apibendrinus duomenis, kuriuos pateikė respondentai (1 pav.). buvo nustatyta, jog 54 proc. greitosios pagalbos 
darbuotojų nepastebėjo sąsajų  tarp greitosios pagalbos iškvietimų ir pacientų gyvenamosios aplinkos. Iš šios 
informacijos galime teigti, kad greitosios pagalbos iškvietimai nėra dažnesni tarp arti miškų, miško parkų gyvenančių 
žmonių.  

 
 

1 pav. Sąsajos tarp greitosios pagalbos iškvietimų ir pacientų gyvenamosios aplinkos atstumo iki žaliųjų erdvių  
 

Pagal pateiktus respondentų duomenis matome, kad traumas rekreacinėse teritorijose dažniau patiria jose retai 
besilankantys, tikėtina ir gyvenantys atokiau nuo žaliųjų erdvių, asmenys 34 proc. Tai rodo, kad rekreacinėse 
teritorijose infrastruktūra nėra pritaikyta saugiam žmonių lankymuisi, ypatingai mažesnio fizinio aktyvumo gamtoje  
lankytojų  grupei, tikėtina dėl nepakankamai išlavintų trumpųjų raumenų struktūros.  
Skubios greitosios pagalbos iškvietimų rekreacinėse teritorijose (miško parkuose, želdynuose) priežastys yra labai 
įvairios, respondentai turėjo su reitinguoti jau pateiktus atsakymus, pagal svarbiausią iškvietimo priežastį. Toliau 
matome jau pagal respondentus su reitinguotus duomenis nuo dažniausių iškvietimų iki rečiausių iškvietimų priežasčių. 

1. susižalojimai dėl apsvaigimo; 
2. dėl vandens telkinių; 
3. susižalojimai dėl rekreacinės įrangos neteisingo naudojimo; 
4. dėl chuliganizmo; 
5. dėl šiukšlių, stiklo duženų, apleistų statinių, rekreacinės įrangos; 
6. susižalojimai dėl nepritaikytos rekreacinės įrangos (slidūs takai); 
7. susižalojimai dėl šunų; 
8. susižalojimai dėl medžių nepriežiūros; 
9. dėl paliktų biologinės įvairovės medžių (medžių senolių, stovinčių negyvų medžių; 
10. dėl gyvačių; 
11. dėl erkių; 
12. dėl perkaitimo miško, parko aikštėse. 
Rekreacinėse teritorijose iškvietimai dažniausia būna dėl susižalojimo, kurie įvyksta dėl  apsvaigimo. Tai rodo, 

kad žmonės savo laisvalaikį leidžia gamtoje, visiškai savęs nevaržo ir viešoje vietoje renkasi draudžiamus produktus, 
dėl kurių patys arba jų artimi žmonės gali nukentėti. Antra labiau svarbi priežastis yra dėl vandens telkinių. Žmonės 
išvykę į gamtą atsipalaiduoja ir per nelyg pasitiki savimi. Renkasi nesaugų elgesį vandens telkiniuos. Taip pat 
paramedikai pastebi, kad labai svarbi priežastis iškvietimų greitosios pagalbos yra dėl susižalojimų, kurie įvyksta dėl 
rekreacinės įrangos neteisingo naudojimo.  

Respondentų nuomonė apie miestų miškų, miško parkų, želdynų funkcijas yra labai įvairi. Palyginus gautus 
rezultatus paaiškėjo, kad paramedikų ir  mokinių nuomonės panašios. Pagal gautus duomenis (2 pav.). matome, kad 
paramedikai 23 proc. ir mokiniai 21 proc. mano, kad buvimas žaliojoje erdvėje mažina miesto gyventojų stresą. Taip 
pat paramedikų 19 proc. ir mokinių 15 proc. mano, kad aktyvi fizinė veikla žaliojoje erdvėje mažina susirgimo širdies 
ligomis (ir nutukimo) pavojų. Vienodai mano paramedikai ir mokiniai – 8 proc, kad dažnas lankymasis lavina 
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specialiuosius raumenis, kas mažina traumų patyrimo pavojų. Vos 6 proc. mokinių mano, kad dažnas lankymasis 
formuoja sveikos gyvensenos įpročius be žalingų įpročių. Bet paramedikai pastarosios funkcijos nesirinko:  jų manymų 
prieš tai aptartos funkcijos yra svarbesnės. Ne vienas iš respondentų nesirinko varianto, kad dažnas lankymasis 
kompensuoja (sveikatingumo aspektu) lankymąsi SPA centruose.  

 

 
 
2 pav. Pagrindinės miesto miškų, miško parkų, želdynų funkcijos 

 
Įvertintus ir palyginus esamų paramedikų specialistų ir besimokančiųjų (būsimų) paramedikų požiūrį apie miesto 

miškų/žaliųjų erdvių funkcijas, galime pastebėti, kad jų nuomonė yra labai panaši. Pagal specialistų paramedikų ir 
besimokančiųjų paramedikų nuomonę galima drąsiai  teigti, kad žaliosios erdvės mažina stresą, mažina susirgimo 
širdies ligomis pavojų, lavina specialiuosius raumenis, formuoja sveikos gyvensenos įpročius. 

Respondentams buvo užduotas atviras klausimas, šiuo klausimu buvo norima išsiaiškinti respondentų 
pasiūlymus rekreacinės paskirties miškų struktūros pritaikymui miesto gyventojų poilsiui. Respondentų nuomone 
saugiam lankymuisi rekreaciniuse objektuose reikėtų (3 pav.). išretinti medynus 13proc., kad miškai, miško parkai ar 
želdynai  būtų gerai permatomi. Susisteminus atsakymus taip pat pastebėta, kad žaliosiose erdvėse respondentai 
pasigenda rekreacinės infrastruktūros 39 proc. labiausiai suoliukų, šiukšlių dėžių, tualetų, žaidimų aikštelių, 
informacinių stendų, geriamo vandens. Žaliosiose erdvėse, kuriose yra vandens telkiniai 31 proc respondentų norėtų 
labiau tvarkomų pakrančių. Respondentai taip pat atsižvelgė į rekreacinės paskirties miškų rūšies sudėtį, 17 proc.  
respondentų nori, kad rekreacinės paskirties miškuose būtų daugiau medžių ir krūmų rūšių.  
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3 pav. respondentų pasiūlymai rekreacinės paskirties miškų struktūros pritaikymui miesto gyventojų poilsiui 
 

Atviras klausimas leido pamatyti, kad projektuojant rekreacines teritorijas reikia atkreipti dėmesį į medynų 
išdėstymą, sudėtį ir infrastruktūrą. 
 
Išvados 
 

1. Galima daryti prielaidas, kad saugesnis lankymasis rekreacinėse teritorijose susijęs su lankymosi juose dažnumu. 
34 proc. traumas rekreacinėse teritorijose dažniau patiria jose retai besilankantys asmenys, tikėtina ir toliau nuo 
žaliųjų erdvių gyvenantys miestiečiai dėl mažesnio fizinio aktyvumo gamtoje.  

2. Paramedikų apklausa patvirtina miesto žaliųjų erdvių, miškų svarbą miesto gyventojų sveikatingumui mažinant 
stresą, kraujotakos sutrikimų pavojų.  
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RELATIONSHIP BETWEEN KAUNAS CITY AND UNDE RTAKING GREEN AREAS 
WITH CITY POPULATION HEALTH 
 
Gintarė BELEVIČIŪTĖ 
 
Summary 
 

The aim of the study is to identify the coherence between the spatial structure (spatial distribution, accessibility) 
of Kaunas and suburban forests/green spaces and the health / well-being of Kaunas city residents based on the 
information of ambulance specialists (paramedics).100 respondents from different age groups, including 50 
paramedics specialists and 50 students (future paramedics), were interviewed. It has been found that the causes 
of emergency ambulance call in recreational areas (forest parks, green areas) are very various, but the main cause 
is injury due to intoxication. According to the respondents' answers, it can be said that green spaces reduce 
stress, reduce the risk of heart disease, train special muscles, form healthy lifestyle habits. 

 
Keywords: green spaces, paramedics, emergency calls. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 

NC AUGAVIETĖJE AUGANČIŲ PRIBRĘSTANČIŲ IR BRANDŽIŲ MEDYNŲ 
BIOGEOCENOZĖS ELEMENTŲ ĮVAIROVĖ  

 
Tomas GERULIS 

 
Santrauka 

 
Tyrimas atliktas VĮ VMU Kazlų Rūdos ir Rokiškio regioniniuose padaliniuose. Tyrimo tikslas – Kazlų Rūdos ir 
Rokiškio regioniniuose padaliniuose vyraujančių pribręstančių ir brandžių medynų Nc augavietėse 
susiformavusios biogeocenozės elementų įvairovės nustatymas. Darbe sprendžiami uždaviniai: medynų rūšinės 
sudėties nustatymas, pomiškio rūšinės sudėties ir kiekio nustatymas bei pomiškio kiekio atitiktis neplynųjų 
kirtimų reikalavimams, trako rūšinės sudėties ir gausos nustatymas. 
Tyrimo metu buvo tirta po dvylika sklypų kiekviename padalinyje ir uždėti bareliai. Kazlų Rūdos padalinyje 
buvo uždėti 87 bareliai, o Rokiškio padalinyje 70 barelių. Analizuojant duomenis nustatyta, kad pribręstančiuose 
ir brandžiuose medynuose Rokiškio padalinyje pušynai sudaro du trečdalius tirto ploto. Kazlų Rūdos padalinyje 
pušynai ir eglynai sudaro tokią pačią ploto dalį, nors lyginant kiekius, eglynai viename hektare turi sukaupę 
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daugiau tūrio. Analizuojant traką nustatyta, kad Rokiškio padalinyje vyrauja šermukšnis, o Kazlų Rūdoje - 
šaltekšnis. Net tris kartus gausesnis pomiškis nustatytas Rokiškio regioniniame padalinyje, lyginant su Kazlų 
Rūda.  
 
Raktiniai žodžiai: biogeocenozė, Nc augavietė, pušynai, trakas. 
 

Įvadas  
 
Miškas - svarbus žmogui nuo seno kaip prieglobstis, maisto, žaliavų ir kitų išteklių šaltinis. Šiandien ypač 

atkreipiamas dėmesys į miške vykstančius procesus. Vystantis pramonei augo ir medienos poreikis, todėl intensyviau 
pradėta stebėti ir tirti miškus. Miškų sudėties, struktūros, savybių, vystymosi dėsningumų pažinimas leidžia prognozuoti 
natūralaus miško bendrijų formavimosi kryptis ir sudaro pagrindą miškų ūkio praktinei veiklai, padeda parinkti 
racionaliausias ūkines priemones, kuriomis su mažiausiomis darbo ir lėšų sąnaudomis galima pasiekti gerų ūkinių 
rezultatų (Karazija S. 1988). 

Todėl buvo pradėtą tirti mišką sudarančių komponentų tarpusavio sąveika. Tirdamas atskirus sklypus 
V.Sukačiovas (1964) priėjo išvados: miško sklypas - vienodas tam tikrame plote pagal jį sudarančių komponentų sudėtį 
ir jų tarpusavio santykius, struktūrą bei savybes, t. y. vienodas pagal augalų dangą, gyvūnų ir mikroorganizmų sudėtį, 
hidrologines, mikroklimatines ir dirvožemio sąlygas bei medžiagų ir energijos apykaitos tipą tarp jo komponentų, 
sudarantis vidiniai prieštaringą, nuolat kintančią, besivystančią dialektinę vienovę (Miško ekologija 2008). Taip 
suformuota miško biogeocenozės sąvoka. 

Miškui augant kinta net tik jo dendrometriniai parametrai, bet ir mišką sudarančių komponentų tarpusavio 
sąveika ir komponentų kiekis, t. y. kinta paties medyno sudėtis, medžių kiekis, pomiškio kiekis, trakas ir kt. Todėl 
norint taikyti tam tikras ūkines priemones, kad jos būtų kuo efektyvesnės ir tikslingos, reikia ištirti biogeocenozės 
elementų įvairovę ir jų kiekį. 

 
Darbo tikslas - VĮ VMU Kazlų Rūdos ir Rokiškio regioniniuose padaliniuose vyraujančių, pribręstančių miškų Nc 
augavietėse susiformavusios biogeocenozės elementų įvairovės nustatymas. 

 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti medynų sudėtį; 
2. Nustatyti trako gausą ir rūšinę sudėtį; 
3. Nustatyti pomiškio sudėtį ir kiekį; 
4. Nc augavietėse augančių medynų tūrių nustatymas. 

 
Tyrimo vieta ir objektas  

 
VĮ VMU Kazlų Rūdos ir Rokiškio regioniniuose padaliniuose esantys pribręstantys ir brandūs medynai Nc 

augavietėje. 
 

 
 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimo metu buvo tirta po dvylika sklypų kiekviename padalinyje ir uždėti bareliai. Kazlų Rūdos padalinyje 

buvo uždėti 87 bareliai, o Rokiškio padalinyje 70 barelių. Bareliai buvo išdėstomi tolygiai. Viename hektare buvo 
dedami penki bareliai. Barelių dydis 10x10 m. Kiekviename barelyje nustatomos medžių rūšys ir kiekis, trako kiekis ir 
rūšys, pomiškio kiekis ir rūšys.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Tirti regioniniai padaliniai, savo geografine padėtimi, ryškiai besiskiriantys. VĮ VMU Rokiškio regioninis 

padalinys yra šiaurės rytų Lietuvoje. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninis padalinys išsidėstęs pietvakarių Lietuvoje. 
Tirtuose bareliuose VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio Nc augavietėse nustatyta, kad pušis, kaip pagrindinė 
medžių rūšis, sudaro 42% tirtų barelių ploto. Eglynų plotas sudaro tiek pat, kaip ir pušies- 42% (1 pav.). 
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7 pav. Vyraujančių medžių rūšių pasiskirstymas Nc augavietėse skirtinguose regionuose 
 
Rokiškio regioniniame padalinyje tirtuose bareliuose (1pav.) daugiausiai nustatyta pušynų ir tai sudaro 67% tirto 

ploto. Eglė vyrauja 33% tirto ploto. Maumedis yra reintrodukuota rūšis. Jo šiaurinė arealo riba eina iš vakarų į rytus 
pagal Nemuną iki Kauno. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninis padalinys patenka į šiaurinę maumedžio arealo dalį ir jis 
aptinkamas padalinio miškuose, kitaip nei Rokiškio padalinio miškuose. Maumedis (kultūrinės kilmės) ir beržas užima 
po lygiai – 8%. Šios dvi rūšys nustatytos kaip vyraujančios VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio tirtuose Nc 
augavietės sklypuose. VĮ VMU Rokiškio regioniniame padalinyje beržo ir maumedžio medynų nenustatyta. Kitos 
vietinės medžių rūšys regioniniuose padaliniuose nustatytos tik kaip sudėtinės medynų medžių rūšys - drebulė, klevas.  

Taip pat tirta trako rūšinė sudėtis ir kiekis. Lyginant regioninių padalinių miškus augančius Nc augavietėse 
pastebėta, kad trako rūšių įvairovė didesnė nei medžių rūšių. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio tirtuose 
bareliuose nustatyta, kad šaltekšnis, kaip vyraujanti trako rūšis, užima didžiausią dalį - 67% viso tirto ploto (2 pav.). 

VĮ VMU Rokiškio regioniniame padalinyje (2 pav.) šaltekšnis nenustatytas nei viename tirtame Nc augavietės 
sklype, kaip vyraujanti rūšis. Didžiausią tirto ploto dalį užima šermukšnis. Tai sudaro du trečdalius tirto ploto šiame 
padalinyje. Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje  šermukšnis, kaip vyraujanti rūšis, užima 17% tirto Nc augavietės 
ploto. Lazdynas, kaip pagrindinė rūšis, nustatytas tik VĮ VMU Rokiškio regioniniame padalinyje, o VĮ VMU Kazlų 
Rūdoje tik kaip sudėtinė rūšis. VĮ VMU Rokiškio regioninio padalinio miškuose ieva, kaip pagrindinė rūšinės sudėties 
rūšis, sudaro 25% tirto ploto. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje, kitaip nei VĮ VMU Rokiškio padalinyje, 
ieva nenustatyta kaip pagrindinė rūšinės sudėties rūšis Nc augavietėje. Taip pat šiame regioniniame padalinyje 17% 
tirto ploto trako nenustatyta ar buvo tik pavieniai augalai. Trako rūšinėje sudėtyje, tirtuose regioninių padalinių 
plotuose, buvo rastos ir kitos rūšys - ožekšnis, šeivamedis, medlieva. Šios rūšys nustatytos tik kaip kompozicinės trako 
rūšinės sudėties dalys.  

 

 
 
8 pav. Vyraujančių trako rūšių pasiskirstymas Nc augavietėse skirtinguose regionuose 
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Tipingą Nc augavietės pomiškį sudaro eglės. Tirtuose objektuose (3 pav.), VĮ VMU Kazlų Rūdos ir Rokiškio 

regioniniuose padaliniuose, pomiškio rūšinėje sudėtyje eglė vyrauja, kaip pagrindinė rūšis, atitinkamai 50% ir 75% tirto 
ploto. Ąžuolas pomiškio rūšinėje sudėtyje vyrauja 42% tirtų objektų VĮ VMU Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje. 
Nors VĮ VMU Rokiškio padalinyje ąžuolas nėra nustatytas kaip vyraujanti rūšis, bet jis nustatytas kaip kompozicinė 
rūšinės sudėties dalis. Šio padalinio miškuose, kitaip negu VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio tirtose Nc 
augavietėse, klevas nustatytas kaip pagrindinė pomiškio rūšis - 8% tirtų barelių. 

 

 
 

9 pav. Vyraujančių pomiškio rūšių pasiskirstymas Nc augavietėse skirtinguose regionuose 
  
Abejuose padaliniuose (3 pav.) - Kazlų Rūdos ir Rokiškio - pomiškio nerasta atitinkamai - 8% ir 17% tirto ploto. 

Taip pat buvo nustatytos ir kitos medžių rūšys- liepa ir pušis. Pastarosios pomiškio medžių rūšys nėra vyraujančios 
rūšys sudėtyje. Jos nustatytos kaip sudėtiniai pomiškio elementai.  

Supaprastinti atvejiniai kirtimai vykdomi medynuose su pakankamu tolygiai išsidėsčiusių tikslinių medžių rūšių 
pomiškio kiekiu. Tokių supaprastintų atvejinių kirtimų pagrindinis tikslas - sudaryti galimybes laipsniškam pomiškio 
prisitaikymui prie kintančių aplinkos sąlygų (Juodvalkis A., Karazija S., Mikšys V. 2011). Vadovaujantis Miško kirtimo 
taisyklių 2 priedu po pirmo kirtimo, po paskutinio kirtimo atvejo – vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 4 
priedu esant 0,5- 1,5 metro pomiškio aukščiui, reikia 3-4 tūkst. vnt./ha tolygiai išsidėsčiusio pomiškio kiekio  , kad būtų 
galima taikyti pastarąjį kirtimą. Šiuos reikalavimus atitiktų (4 pav.) tik du sklypai esantys VĮ VMU Rokiškio 
regioniniame padalinyje. 

Pomiškis - svarbi biogeocenozės dalis. Darbe buvo tiriama pomiškio rūšinė sudėtis ir gausa VĮ VMU Rokiškio ir 
Kazlų Rūdos padalinių Nc augavietėse (4 pav.). 

 

 
 
10 pav. Pomiškio kiekio pasiskirstymas Nc augavietėse skirtinguose regionuose 
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Nustatyta, kad (4 pav.) pomiškio kiekis tirtuose bareliuose įvairus - 0~5000 tūkst. vnt./ha. VĮ VMU Kazlų Rūdos 

padalinyje pomiškio nerasta viename, o VĮ VMU Rokiškio padalinyje dviejuose sklypuose. Tirtuose sklypuose 
nustatyta, jog gausesnis pomiškis susiformavęs VĮ VMU Rokiškio regioniniame padalinyje. Vidutiniškai VĮ VMU 
Kazlų Rūdos padalinyje pomiškio kiekis 600 vnt./ha ir tai yra beveik tris kartus mažiau nei VĮ VMU Rokiškio 
padalinyje, kur vidutinis pomiškio kiekis 1500 vnt./ha. Pastebėta, kad ąžuolo pomiškio kiekis mažesnis už eglės 
pomiškį.  

Išanalizavus surinktus lauko darbų duomenis matyti (5 pav.), kad eglynų VĮ VMU Kazlų Rūdos regioniniame 
padalinyje tirtose Nc augavietėse vidutinis tūris hektare didesnis nei pušynų. Nors vidutinio tūrio skirtumas nėra ryškus, 
tačiau jis sudaro 5%. Visgi Rokiškio regioniniame padalinyje pušynų vidutinis tūris kiek didesnis nei eglynų. Skirtumas 
tėra 12m3.  

 

 
 

5 pav. Vidutinis tūris hektare pagal vyraujančias rūšis Nc augavietėse skirtinguose regionuose. 
 
Analizuojant gautus rezultatus (5 pav.) matyti, jog maumedynai tūriu lenkia visus medynus, o beržynus net 

dvigubai. Tūrių skirtumams įtaką daro medžių aukštis, medynų rūšinė sudėtis, medžių kiekis ir kiti veiksniai. Lyginat 
eglynų ir pušynų vidutinius tūrius regioniniuose padaliniuose žymių skirtumų nepastebima. Nors lyginamų regionų 
geografinė padėtis skiriasi viena kitos atžvilgiu, Nc augavietė žymaus našumo skirtumo tūrių santykiui įtakos tarp 
regionų neturi ar jis nežymus. 
 
Išvados  
 

1. Tirtuose regioniniuose padaliniuose vyrauja pušynai ir eglynai. Kitos vietinės medžių rūšys nustatytos kaip 
kompozicinės. 

2. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio tirtose Nc augavietėse trake vyrauja šaltekšnis, o VĮ VMU 
Rokiškio padalinio tirtose Nc augavietėse vyrauja šermukšnis. 

3. Tirtuose sklypuose nustatyta, jog gausesnis pomiškis susiformavęs VĮ VMU Rokiškio regioninio padalinio 
Nc augavietėse. Vidutiniškai VĮ VMU Kazlų Rūdos padalinyje pomiškio kiekis 600 vnt./ha ir tai yra beveik 
tris kartus mažiau nei VĮ VMU Rokiškio padalinyje, kur vidutinis pomiškio kiekis 1500 vnt./ha. 

4. Lyginat eglynų ir pušynų vidutinius tūrius  regioniniuose padaliniuose žymių skirtumų nepastebima. Nors 
lyginamų regionų geografinė padėtis skiriasi viena kitos atžvilgiu, Nc augavietė žymaus našumo skirtumo 
tūrių santykiui įtakos tarp regionų neturi ar jis nežymus. 
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DIVERSITY OF BIOGEOCENOSIS ELEMENTS IN PREDOMINANT MATURING AND 
MATURED FORESTS ON NC HABITAT  
 
TOMAS GERULIS 
 
Summary 
 

The study was carried out in Kazlų Rūda and Rokiškis regional unit. The aim of this research was to determine 
diversity of biogeocenosis elements formed in predominant maturing and matured forests on Nc habitat in Kazlų 
Rūda and Rokiškis regional units. The following tasks were dealt with: the determination of the species 
composition of the forest, the determination of the species composition and quantity of the undergrowth, the 
determination of the species composition and quantity of the underbrush. 
During the study twelve plots in both regional units have been investigated. 87 test plots were placed in Kazlų 
Rūda regional unit and 70 test plots were placed in Rokiškis regional unit. The study showed that pine forest 
make two- thirds of studied area in Rokiškis regional unit. Pine forest and spruce forest occupy the same part of 
the area in Kazlų Rūda regional unit, although the volume of spruce  have accumulated a higher volume of 
substance per hectare. In average 3 times richer underbrush was found in Rokiškis regional unit than in Kazlų 
Rūda regional unit.  

 
Keywords: biogeocenosis, Nc habitat, underbush. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
PAVASARINĖS VARLIAGYVIŲ MIGRACIJOS TYRIMAI 
 
Monika JANKAUSKAITĖ 
 
Santrauka 
 

Keliai daro skirtingą įtaką gyvajai gamtai. Kelių infrastruktūros plėtojimas yra susijęs su gyvūnų žūtimis, 
reprodukcinio elgesio pakitimais, buveinių nykimu ir fragmentacija. Varliagyviai yra dažniausiai žūstanti gyvūnų 
grupė keliuose. Todėl vykdomi tyrimai, siekiant išsiaiškinti migracijos ypatybes, migruojančių individų gausumą, 
aplinkos faktorius. Tyrimų metu stebėjimai atlikti dviejuose kelio ruožuose, netoli Šiaulių: Bubiai–Ramučiai, 
Bubiai–Vijurkai, kelio atkarpų ilgis – po 9 km. Stebėtos teritorijos priklauso Kurtuvėnų regioniniam parkui. 
Tyrimo metu, siekiant identifikuoti varliagyvių intensyvios migracijos taškus, nagrinėti dviejų metų duomenys. 
Pagal analizuotą informaciją galima spręsti, kad varliagyvių migracija intensyvesnė yra tose kelio atkarpose, kur 
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iš vienos pusės supa pieva, vandens telkiniai, o iš kitos miškas, nei tos kelio atkarpos, kurias iš abiejų pusių supa 
vien miškas ar vien pieva.  
 
Raktiniai  žodžiai: varliagyviai, migracija, žuvimas keliuose 
 

Įvadas 
 

Varliagyviai Žemėje egzistuoja virš 360 mln. m. Išgyvenę tris masinius rūšių išnykimus, jie užima didelę 
reikšmę Žemės ekosistemos dalyje, yra svarbūs tiek kaip plėšrūnai, tiek kaip aukos. Maitindamiesi gyvūniniu maistu, 
varlės ir rupūžės sunaikina daug įvairių sodų, laukų, daržų augalams kenkiančių bestuburių gyvūnų ir taip reguliuoja jų 
gausą. Priklausomai nuo varliagyvių rūšies, tipo ir dydžio skiriasi ir mityba, dažniausiai minta erkėmis, žiogais, skėriais, 
vabalais,  pelėmis, musėmis, kandimis, sraigėmis, šliužais, smulkiomis žuvimis ir kt. Kartais pasitaiko kanibalizmo 
atvejų. Savo aukas gaudo greitai išsviesdami ilga lipnų liežuvį. O varliagyviais minta žalčiai, gyvatės, paukščiai, žuvys, 
laumžirgiai ir beždžionės. Sausumoje mažus ir suaugusius varliagyvius gaudo plėšrūs žinduoliai (Augustauskas J., 
2012). 

Tarp daugelio veiksnių, neigiamai veikiančių varliagyvių populiaciją, žmogaus veikla yra reikšmingiausia. 
Mirtingumas keliuose ypač susijęs su infrastruktūros plėtra ir transporto priemonių gausa. Individai dėl savo elgesio 
migracijos metu, lėto judėjimo, mažo dydžio yra stipriai pažeidžiami eismo, lyginant su kitais per kelią migruojančiais 
stuburiniais. Dideliu iššūkiu kasmet varliagyviams tampa veisimasis. Nerštui tinkamas vietas pasiekti darosi vis 
sunkiau. Šis kasmet pasikartojantis varliagyvių žuvimas keliuose, gali būti pražūtingas visai populiacijai, kadangi 
daugiausia žūsta subrendę individai. Pavojingiausias laikotarpis yra pavasaris, kai varliagyviams migruojant iš 
žiemaviečių į nerštavietes, dauguma jų nepasiekia tikslo. Žuvusiųjų kiekis priklauso nuo populiacijos būklės, veisimosi 
telkinių buvimo šalia kelių. Santykis tarp kelių infrastruktūros, eismo intensyvumo, buveinių išsidėstymo individų 
gausumo ir žuvimo yra svarbūs siekiant suprasti ir numatyti populiacijos dinamiką (Brzeziński M., Eliava G., 
Żmihorski M., 2012).  

Pastaraisiais metais pasaulinė kelių sistema nuolat plečiasi ir manoma, kad iki 2050 m. pasaulio mastu bus 
tiesiami 25 mln. km. naujų kelių. Bandant sumažinti varliagyvių žuvimus keliuose, taikomos įvairios švelninimo 
priemonės, kurios Europoje plėtojamos daugiau nei 40 m. Plačiai naudojami kelio ženklai, siekiant sumažinti greitį ir 
atkreipti vairuotojų dėmesį. Taip pat įrengiamos laikinos tvorelės, kurios gali būti statomos intensyvios migracijos 
vietose, laikinai uždaromi keliai, kuriamos naujos buveinės. Pasaulio mastu atlikus ilgalaikius stebėjimus, nustatyta, kad  
vienos tvorelės sumažina žuvimus iki 51 %, o tuo tarpu tvorelės kartu su kitomis švelninimo priemonėmis, kertančiomis 
kelią, sumažina žuvimą iki 86 % (Schmidt B. R; Zumbach, S., 2008).  

Šiam tyrimui buvo suformuluota hipotezė – jeigu kelią supa pieva ir miškas varliagyvių migracija yra 
intensyvesnė, nei tada, kai kelią supa vien miškas. 

 
Darbo tikslas – pasirinktose kelio atkarpose nustatyti varliagyvių migracijos intensyvumą ir migravimo kelius. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išsiaiškinti tikslias intensyvios migracijos atkarpas, tiriamuosiuose ruožuose 
2. Nustatyti migracijos intensyvumą tiriamuosiuose ruožuose.  
3. Išsiaiškinti potencialias varliagyvių nerštavietes 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Baigiamojo magistrinio darbo tyrimas apima dviejose kelio atkarpose (Bubiai–Ramučiai, Bubiai–Vijurkai), 
esančiose Šiaulių rajone, pavasarinės varliagyvių migracijos stebėjimus. Tyrimo metu aptikta 8 skirtingos rūšys: 
paprastieji tritonai (Triturus vulgaris),  česnakės (Pelobates fuscus), pilkosios rupūžės (Bufo bufo), pievinės varlės 
(Rana temporaria), smailiasnukės varlės (Rana arvalis), mažosios kūdrinės varlės (Rana lessonae), didžiosios kūdrinės 
varlės (Rana esculenta), ežerinės varlės (Rana ridibunda).  
 
Tyrimų metodika 
 

Lauko duomenys dviejose kelio atkarpose: Bubiai–Ramučiai (1 pav.), Bubiai–Vijurkai (2 pav.), kurių ilgis – po 
9 km. rinkti 2018 m. balandžio 7–17 d. Varliagyvių migracija truko apie 10 dienų, intensyvesnė 3–5 dienas. Ankstesnių 
metų duomenys (2015, 2016) palyginimui gauti iš Kurtuvėnų regioninio parko. Daugiausia tyrimas atliekamas vakare, 
tamsiu paros metu 19.00– 23.00 val. Duomenys renkami einant šalikele prieš eismą, kairiąja kelio puse. Prieš pradedant 
apskaitą užpildoma meteorologinė lentelė, kurioje užrašoma oro, vandens temperatūra, kelio dangos būklė (sausa, 
šlapia, drėgna), debesuotumas. Visą laiką dirbama dėvint šviesą atspindinčia liemenę. Varliagyvių ieškoma nuo 
kelkraščio apžiūrint visą kelią. Rastas žuvęs varliagyvis užregistruojamas, jeigu įmanoma pagal likusius odos 
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fragmentus, dydį identifikuojamas iki rūšies, jei ne, rašoma Amphibia, o liekanos  patraukiamos į šalikelę, kad 
nepritrauktų mėsėdžių gyvūnų ir kitą tyrimo dieną tas pats individas nebūtų suskaičiuotas dar kartą. Jei varliagyvis eina 
per kelią, jis registruojamas taip pat, tik nurodoma, kad gyvas ir judėjimo kryptis (Š, P, V, R).   

 

 
 

1 pav. Varliagyvių migracijos tiriamasis ruožas krašto kelias Bubiai–Ramučiai (215) (maps.lt) 
 

 
 

2 pav. Varliagyvių migracijos tiriamasis ruožas rajoninis kelias Bubiai–Vijurkai (2106) (maps.lt) 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus apskaitas nustatytas migracijos intensyvumas tiriamuosiuose ruožuose. 9 km. kelio atkarpoje, Bubiai–

Vijurkai, 2016 m. iš viso žuvo 292 individai. Didžiausias migracijos intensyvumas nustatytas nuo 0 iki 3 km (3 pav.) 
čia žuvo 192 individai, iš kurių pievinės varlės (Rana temporaria) sudarė 45.8 %, pilkosios rupūžės (Bufo bufo) – 30.7 
%, neatpažinti varliagyviai (Amphibia) – 23.5 %. 2018 m. intensyviausias migracijos ruožas išskirtas tas pats, nuo 0 iki 
3 km. čia fiksuoti 986 žuvę individai iš kurių pievinės varlės (Rana temporaria) sudarė 54 %, smailiasnukės varlės 
(Rana arvalis) – 1.6 %, pilkosios rupūžės (Bufo bufo) – 43 %, paprastieji tritonai (Triturus vulgaris) – 0.1 %, %, 
neatpažinti varliagyviai (Amphibia) – 1.2 %. Abiejų metų tyrimo duomenimis individų žuvimas intensyviausias yra iki 
3 km. Tam įtakos turi reljefas, kairėje kelio pusėje (žiūrint nuo 0 kilometrinio stulpelio) vyrauja pievos, seklesni 
vandens telkiniai tinkami neršimui, dešinėje – miškas, potencialios žiemavietės. Likusioje kelio atkarpoje (3–9 km.) 
žuvimas nėra toks intensyvus 2016 m. siekia iki 34.2 %, 2018 m. iki 31.6 % nuo bendro žuvusiųjų skaičiaus.  
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3 pav. Rajoninio kelio, Bubiai–Vijurkai (2106) bendras žuvusių varliagyvių skaičius (2016, 2018 metai) 
 

Atlikus apskaitas 9 km . kelio ruože, Bubiai–Ramučiai, 2015 m. iš viso žuvo 378 i ndividai. intensyviausia 
migracija fiksuota nuo 0.5 iki 4.5 km. (4 pav.). Šioje 4 km. atkarpoje 2015 m. žuvo 285 individai, iš kurių pievinės 
varlės (Rana temporaria) sudarė 12.3 %, smailiasnukės varlės (Rana arvalis) – 3.9 %, pilkosios rupūžės (Bufo bufo) – 
58.2 %, paprastieji tritonai (Triturus vulgaris) – 10.2 %, neatpažinti varliagyviai (Amphibia) – 15.4 %. Pagal tyrimo 
metu surinktus 2018 m. duomenis šioje atkarpoje iš viso žuvo 2868 individai.  Intensyviausia migracija 0.5 iki 4.5 km. 
Šioje atkarpoje fiksuoti 1663 žuvimai, iš kurių pievinės varlės (Rana temporaria) sudarė 56.8 %, smailiasnukės varlės 
(Rana arvalis) – 4.9 %, pilkosios rupūžės (Bufo bufo) – 37,3 %, žaliosios varlės – 1 %. Abiejų metų tyrimo duomenimis 
individų žuvimas intensyviausias yra 0.5 iki 4.5 km. Tam įtakos turi reljefas, kairėje kelio pusėje žiūrint nuo nulinio 
kilometrinio stulpelio iki 4.5 km. supa daugiausia miškai, dešine – pievos, vandens telkiniai. Likusioje kelio atkarpoje 
(4.5–9 km.) žuvimas nėra toks intensyvus 2015 m. siekia iki 23.8.%, 2018 m. iki 42 % nuo bendro žuvusiųjų skaičiaus.  
 

 
 

4 pav. Krašto kelio Bubiai–Ramučiai (215) bendras žuvusių varliagyvių skaičius (2015, 2018 metai) 
Atlikta potencialių nerštaviečių paieška abiejuose kelio ruožuose (5 pav.), vizualiai apžiūrint vandens telkinius, 

ieškant ikrų. Radus, pamatuojama vandens temperatūra, užsirašomos koordinatės. Nerštaviečių ieškoma iki 2.5 km 
atstumu nuo tiriamo ruožo Atsižvelgiant į varliagyvių migravimo ypatybes, tam, kad pasiektų nerštavietę jie nueina 
įvairaus ilgio atstumus. Pavyzdžiui, paprastasis tritonas (Triturus vulgaris) nukeliauja iki 400 m., česnakė (Pelobates 
fuscus) iki 600 m., pievinė varlė (Rana temporaria) apie 800 m., pilkoji rupūžė (Bufo bufo) iki 2.2 km. Pasiekus ramius, 
greit įšylančius, seklius vandens telkiniuose, deda ikrus. Juos pritvirtina prie vandenyje esančios augalijos (Miklos P., 
2005). 
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5 pav. Potencialios nerštavietės  rajoniniame Bubiai–Vijurkai (2106) (kairėje) ir krašto Bubiai–Ramučiai (215) 
(dešinėje) keliuose (maps.lt) 
 

Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog intensyviausia varliagyvių migracija pasirinktose kelių atkarpose 
vyksta 0–3 km. (Bubiai–Vijurkai ) ir 0.5–4.5 km. (Bubiai–Ramučiai) tam įtakos turi supantis reljefas ir atviri, neapaugę 
medžiais, greičiau įšylantys vandens telkiniai. Pastebėta, kad intensyviau individai migruoja ten, kur kelią supa miškas 
ir pieva, nei vietose, kur yra vien miškas. Aptinkama rūšinė sudėtis abiejuose ruožuose iš esmės yra vienoda, tik skiriasi 
individų gausumas.   

 
Išvados 
 

1. Atlikus tyrimus abiejuose keliuose išsiaiškintos tikslios varliagyvių migravimo vietos, kuriose žūsta 
daugiausiai individų. Rajoniniame kelyje, Bubiai–Vijurkai (2106) išskirta nuo 0–3 km. atkarpa, o krašto 
kelyje Bubiai–Ramučiai (215) nuo 0.5–4.5 km. Abi atkarpas supa miškas, pieva, seklūs greit įšylantys 
vandens telkiniai. 

2. Abiejuose kelio ruožuose migruojančių varliagyvių rūšinė sudėtis yra panaši. Didžiausią žuvusių procentą 
sudaro pievinės varlės (Rana temporaria) iki 56 %, pilkosios rupūžės iki 58.2 %, mažiausiai fiksuota, 
smailiasnukių varlių (Rana arvalis) 4.9 %, paprastųjų tritonų (Triturus vulgaris) iki 10.2 %. 

3. Aptiktos devynios potencialios nerštavietės kelyje rajoniniame Bubiai–Vijurkai  (2106) ir vienuolika krašto 
kelyje, Bubiai–Ramučiai (215).  

 
Literatūra 
 

1. Augustauskas J. Varliagyviai ir ropliai. Kaunas. 2012. 
2. Brzeziński M., Eliava G., Żmihorski M. Road mortality of pond-breeding amphibians during spring migrations in the 

Mazurian Lakeland, NE Poland. European Journal of Wildlife Research. 2012, Volume 58, P. 685–693 
3. Miklos P. Amphibians road kills: a global perspective. Wildlife impacts and conservation solutions. 2005. P. 325-

338UAB  
4. Schmidt B., Zumbach S. Amphibian Road Mortality and How to Prevent It: A Review. Urban Herpetology. 2008. P. 157-

167  
5. Hnit-Baltic, 2019. Šiauliai. Prieiga per internetą: http://www.maps.lt/map/ [žiūrėta 2018-05-05] 
 

 
 
 
 
RESEARCH OF AMPHIBIAN MIGRATIONS IN SPRING  
 
Monika JANKAUSKAITĖ 
 
Summary 
 

Roads have various influence to the environment. The development of infrastructure is associated with death of 
animals, changes in reproductive behavior, loss of habitations and fragmentation. Amphibians are the most often 
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dying group of animals on roads. Consequently on purpose to find out characteristics of migration, numbers of 
migrating individs, environmental factors are conducting investigations. During investigations observations were 
made in 2 roads, near Šiauliai: Bubiai–Ramučiai, Bubiai–Vijurkai. Both are 9 kilometers long. Monitored areas 
belong to Kurtuvėnai Regional Park. During research on purpose to identify intensive migration points of 
amphibians, was analyzed two years data. According to the information, which was analyzed we can work out 
that the migration of amphibians is more intensive in road sections, which are surrounded by pond on one side 
and forest on other side, than those road sections, which are surrounded by forest from both sides. 
 
Keywords: amphibians, migration, road kill   
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Santrauka 
 

2017 – 2018 metų tyrimo laikotarpiu, medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo 
medžioklės plote „Virbalgiris, - bendras plotas 7002 ha,  iš viso užregistruota 40 bebraviečių. Vertinant santykinę 
bebraviečių gausą pagal medžioklės plotą (ha), nustatyta, kad daugiausiai bebraviečių buvo „Virbalgirio“ 
medžioklės plote, o mažiausiai  - „Kybartų“ 1 medžioklės plote. Taip pat buvo vertinas bebraviečių gausa pagal 
medžioklės plote esamų upių ir griovių ilgį (km) ir nustatyta, kad upėse bebraviečių daugiausiai (4 vnt.) 
užregistruota „Virbalgirio“ medžioklės plote, o mažiausiai (6 vnt.) „Kybartų“ 1 medžioklės plote. Anketinio 
tyrimo metu apklausus 96 respondentus nustatyta, kad 31% medžiotojų ir 43 % ne medžiotojų šią gyvūnų rūšį 
vertina kaip reikalingą ekosistemos mastu, tačiau 41 % medžiotojų ir 45 % ne medžiotojų vis tiek pasisako už 
bebrų medžiojimą ir bebraviečių ardymą. 
Raktiniai žodžiai: upinis bebras (Castor fiber L.), santykinė bebraviečių gausa, anketinė apklausa. 

 
Įvadas 
 

Bebras – stambiausias Lietuvos graužikas. Kūnas aptakus, verpstiškas. Galva palaipsniui pereina į liemenį, 
kaklas neišsiskiria. Raumeningos lūpos, susiglausdamos už kandžių, uždaro burnos ertmę, todėl bebras gali graužti 
paniręs po vandeniu. Kai nardo, šnervės ir ausų landos taip pat uždaromos. Bebro uodega masyvi, plati, horizontaliai 
plokščia, buka, padengta raginėmis plokštelėmis, primenančiomis žvynus, ir retais trumpais plaukais. Uodega padeda 
judėti vandenyje, į ją remiasi grauždami medžius (Lietuvos fauna, 1988). Gyvena visur, kur tik yra pakankamai 
vandens: miškuose, laukuose, pievose esančiuose įvairiuose vandens telkiniuose. Vengia tik sraunių upelių. Bebrai yra 
monogamai, gyvena šeimomis su pirmųjų ir antrųjų metų jaunikliais. Minta vandens telkinių pakrančių medžių ir 
krūmų žieve, šakomis (nemėgta tik alksnių, eglių, nors ir šiuos medžius kartais apgraužia), vandens ir kai kuriais 
sausumos žoliniais augalais. Gyvena apie 12 – 20 metų. Bebrus užpuola vilkai ir valkataujantys šunys. Bebrai 
gyvenamose teritorijose sunaikina ne tik pakrančių augaliją (nugraužia net 60 – 70 cm ar metro skersmens medžius), bet 
ir ardo vandens telkinių krantus, melioracijos griovius, pralaidas bei kitokius įrenginius, kasdami urvus, statydami 
užtvankas, užtvindydami miškus ir laukus. Kita vertus, bebrai labai svarbūs ekosistemoms, nes dėl jų veiklos 
pasikeitusiuose biotopuose (užlietuose vandeniu) susidaro sąlygos įsikurti įvairioms gyvūnų rūšims: varliagyviams, 
žuvims, ūdroms, paukščiams ir kt., pasikeičia ir aplinkinė augalija. 

Vilkaviškio rajono teritorijos miškai priklauso Kazlų Rūdos regioniniam padaliniui (apjungti padaliniai – Kazlų 
Rūda ir Marijampolė), tai vienas iš 26 padalinių, priklausančių Valstybinių miškų urėdijai (www.vivmu.lt). Vilkaviškio 
rajono miškai yra Marijampolės padalinio teritorijoje, kurios plotas 25 900 ha. Apie 15 500 ha plote įkurti 
profesionalios medžioklės plotai, kuriuose yra apie 2 700 ha miškų, 12 700 ha laukų ir krūmynų, 0,1 tūkst. ha vandens 
telkinių. Miškų urėdijos teritorijoje yra įsikūrę: Žuvinto biosferos rezervatas, Vištyčio regioninis parkas, Aguonio 
geomorfologinis draustinis, Širvintos hidrografinis draustinis, Varnabūdės pedologinis draustinis, Virbalgirio botaninis 
− zoologinis draustinis, Juodalksnio genetinis draustinis, Dalginės botaninis draustinis, Trakėnų miško botaninis 
draustinis (www.wikipedia.lt).  

Šio tiriamojo darbo teritorijoje -  Virbalgirio miške, bebrų gausa tyrinėjama periodiškai. Kaip ir šernai, jie 
botaniniame - zoologiniame draustinyje yra nepageidaujami. Šie gyvūnai įsirengia urvus stačiuose upelių ir kanalų 
šlaituose, žemesnėse ir šlapesnėse vietose statosi trobas. Anksčiau atlikti tyrimai parodė, kad šioje teritorijoje bebrai 
daug žalos padaro užtvenkdami upelius, kanalus ir užliedami didelius miško plotus, taip pat nugrauždami didžiules 
brandžias drebules, net ąžuolus (Narauskaitė; Pėtelis, 2012). 
 
Darbo tikslas – ištirti upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklę ir poveikį gamtai medžiotojų klube „Kybartai“ 
ir VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotuose. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti upinių bebrų šeimų skaičių medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo 
medžioklės plotuose. 

2. Nustatyti santykinę bebraviečių gausą pagal burelių plotą (ha) ir upių bei griovių ilgį (km). 
3. Įvertinti vykdomą bebrų populiacijos reguliavimą tiriamuose medžioklės plotuose. 
4. Išanalizuoti Vilkaviškio rajono gyventojų požiūrį į upinius bebrus bei jų daromą veiklą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas – bebrų populiacija. 
Tyrimo vieta - medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotai 

Vilkaviškio rajone. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguonio_geomorfologinis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguonio_geomorfologinis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0irvintos_hidrografinis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Varnab%C5%ABd%C4%97s_pedologinis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juodalksnio_genetinis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalgin%C4%97s_botaninis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trak%C4%97n%C5%B3_mi%C5%A1ko_botaninis_draustinis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trak%C4%97n%C5%B3_mi%C5%A1ko_botaninis_draustinis&action=edit&redlink=1
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Tyrimų metodika 
 

Atliekant šį tyrimą buvo analizuojama mokslinė literatūra, Vilkaviškio rajono girininkijų dokumentai ir 
kartografinė medžiaga. Upinių bebrų populiacijos būklės tyrimai buvo vykdomi 2017 – 2018 metų rudenį, kai bebrai 
ruošia atsargas žiemai. Būtent šiuo laikotarpiu upiniai bebrai yra ypač aktyvūs ir šių gyvūnų veikla būna sukoncentruota 
tam tikrame plote. Šiame tyrime buvo atlikta ir įvertinta Vilkaviškio rajone esančiame VDU ŽŪA MEF mokslo ir 
mokymo medžioklės ploto „Virbalgiris“ ir medžiotojų klubo „Kybartai“ plotuose esančių bebraviečių apskaita ir 
įvertinti bebrų populiacijos reguliavimo medžioklės rezultatai. Taip pat buvo vertinama bebraviečių santykinė gausa 
pagal medžioklės plotą (ha) bei pagal upių ir griovių ilgį (km). 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Analizuojant gautus tyrimo duomenis 2017-2018 m. tirtuose medžioklės plotuose buvo fiksuota 40 bebraviečių. 

Nustatyta, kad Vilkaviškio rajone bebrai tiek miškuose, tiek laukuose dažniausiai renkasi pelkėtas vietas. Pelkėse 
įsikūrusių bebraviečių užfiksuota net 24 vienetai. Prie upių įkurta šiek tiek mažiau bebraviečių, jų užfiksuota 13 vienetų. 
Melioracijos kanaluose užfiksuotos tik 3 bebravietės. 

 

 
 

1 pav. Bebraviečių skaičiaus pasiskirstymas pagal buveinės vietą 2017 – 2018 metais 
 

Medžiotojų klubo „Kybartai“ 1 medžioklės plote, kurios bendras plotas  yra 4531,2 ha, buvo užfiksuota 15 
bebraviečių, taigi, santykinai skaičiuojant tenka 302,2 ha medžioklės plote egzistuoja1 bebravietė.  Medžiotojų klubo 
„Kybartai“ 2 medžioklės plote, kurį sudaro 1903,6 ha buvo užregistruota 18 bebraviečių, - 106 ha tenka 1 bebravietė. 
VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plote „Virbalgiris“, kurio plotas yra 567,2 ha, užfiksuotos 7 
bebravietės , santykinai skaičiuojant, 1 bebravietė - 81 ha medžioklės plote. 
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2 pav. Santykinė bebraviečių gausa pagal tirtų būrelių plotą 
 
Nors nustatyta, kad daugiausiai - 18 bebraviečių buvo medžiotojų klubo „Kybartai“ 2 medžioklės plote, tačiau 

pagal medžioklės plotų dydį hektarais ir bebraviečių skaičiaus santykį, VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės 
ploto „Virbalgiris“ santykinė bebraviečių gausa buvo didžiausia, vidutiniškai bebraviečių buvo 1 „Kybartų“ medžioklės 
plote, o mažiausiai pagal plotą bebraviečių gausa buvo1 „Kybartų“ medžiotojų klubo plotuose. 

 

 
 

3 pav. Santykinė bebraviečių gausa pagal upelių ir griovių ilgį kilometrais 
 

Apibendrinant gautus santykinės bebraviečių gausos pagal upių ir griovių ilgį kilometrais ir žinant koks yra 
bebraviečių skaičius, nustatyta, kad tirtuose plotuose senvagių neaptikta, upeliuose iš viso užregistruota 13 bebraviečių, 
o grioviuose tik 3 bebravietės. Upeliuose įsikūrusių bebraviečių skaičius didžiausias VDU ŽŪA MEF mokslo ir 
mokymo medžioklės plote „Virbalgiris“, vidutiniškai bebraviečių įsikūrę užregistruota 2 „Kybartų“ medžioklės plote, o 
mažiausiai bebraviečių (6 vnt.) pagal bendrą upelių ilgį rasta „Kybartų“ 1 plote. Grioviuose aptiktos tik 3 bebravietės, 
jos įsikūrusios medžiotojų klubo „Kybartai“ 1 plote. 

Atliekant šį tyrimą taip pat buvo analizuojami 2013 – 2017 metų medžioklės laikotarpiu bebrų gausos 
reguliavimas medžiojant su šunimis ir spąstais. Pagal medžioklės taisykles bebrus leidžiama medžioti nuo einamųjų 
metų rugpjūčio 1 d. iki sekančių metų balandžio 15 d. Pagal gautus duomenis medžiotojų klubo „Kybartai“ medžioklės 
plotuose 2013 metais užfiksuotas didžiausias bebrų sumedžiojimas -  112 individų (4 pav.). Toliau trejus metus iš eilės, 
t.y. iki 2016 metų, kasmet bebrų sumedžiota apytiksliai 30 % mažiau. 2016 metais „Kybartų medžioklės klubo 
medžiotojai sumedžiojo per tik 36 individus,  tai buvo mažiausias skaičius per vertinamus 5 metų medžioklės sezonus. 
Galima daryti išvadą, kad bebrų gausos reguliavimas šiuose medžioklės plotuose davė teigiamus rezultatus. Kaip 
žinoma iš literatūros, bebrų populiacijos gausa priklauso ne tik nuo gausos reguliavimo intensyvumo, bet ir nuo vidinių 
faktorių. Vienos patelės gali visai neatsivesti palikuonių, o kitos jų gali susilaukti daugiau, nei vidutiniškai įprasta 
populiacijoje (Hartman, 1994). 
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4 pav. Bebrų sumedžiojimo medžioklės klubo „Kybartai“ medžioklės plotuose 2013 – 2017 metų medžioklės sezonais 
 

Pagal gautus duomenis, didžiausias bebrų sumedžiojimas šiuose medžioklės plotuose buvo 2013-2014 ir 2014-
2015 m. medžioklės sezonų metu. Šiuo laikotarpiu buvo sumedžiota 27 bebrai. Vėliau,  iki 2018 metų bebrų Virbalgirio 
plotuose sumedžiota nebuvo. 

Šio tyrimo metu buvo atlikta Vilkaviškio rajono gyventojų įvairių socialinių grupių ir profesijų  anketinė 
apklausa. Jos metu į paruoštos anketos klausimus atsakė 96 respondentai. Nustatyta, kad 31 %  medžiotojų ir 43 % ne 
medžiotojų supranta, jog bebrai yra svarbi ir reikalinga gyvūnų rūšis ekosistemos mastu (5 pav.).  Ir tik  6% 
nemedžiojančių asmenų bei 1 % medžiotojų atsakė, kad ši gyvūnų rūšis nėra reikalinga. 

 

 
 

5 pav. Respondentų anketinės apklausos duomenys klausimu „Jūsų nuomone, ar bebras reikalinga gyvūnijos rūšis 
ekosistemos mastu?“ 

 
Vertinant respondentų atsakymų pasiskirstymą atsakant į klausimą ar bebrai turi būti medžiojami, nustatyta, kad 

nepaisant jog daugiau kaip 70 % respondentų supranta bebrų reikšmę ekosistemos, net 45 % ne medžiotojų ir  41 % 
medžiotojų atsakė, kad bebrai turi būti medžiojami.  
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6 pav. Respondentų anketinės apklausos duomenys klausimu „Jūsų nuomone, ar bebrai turi būti medžiojami?“. 
 

Analizuojant gautus duomenis, nustatyta, kad nors apie 74 % apklaustųjų  respondentų bebrus vertina kaip 
svarbią ekosistemos rūšį, 45 % į anketos klausimus atsakiusių ne medžiotojų ir 41 % medžiotojų bebrų medžioklę 
vertina teigiamai (6 pav.). Vertinant respondentų atsakymus bendrai, Vilkaviškio rajono gyventojai savo krašto 
teritorijoje bebrų medžioklę vertina palankiai. 

  
Išvados 
 

1. 2017 – 2018 metų laikotarpiu tirtuose medžiotojų klubo „Kybartai“ 1ir 2 medžioklės plotuose bei VDU ŽŪA 
MEF mokslo ir mokymo medžioklės plote „Virbalgiris“ iš viso užregistruota 40 bebraviečių. Daugiausiai 
bebraviečių ( 18 vnt.)užregistruota „Kybartų“ 2 medžioklės plote, o mažiausiai  (7 vnt.)„Virbalgirio“ 
medžioklės plote. Iš užregistruotų bebraviečių net 24 yra įsikūrusios pelkėse. 

2. Nustatyta, kad daugiausiai perspektyvių bebraviečių (5vnt./27,8 %) yra medžiotojų klubo „Kybartai“ 2 
medžioklės plote, o mažiausiai „Kybartų“ 1 plote (3vnt./20 %). Neperspektyviose bebravietėse didžiausią 
bebrų skaičių turi „Kybartų“ 2 plotas (77vnt./91,7 %), o mažiausią VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo 
medžioklės plotas „Virbalgiris“ (19vnt./76 %). 

3. Pagal medžioklės plotų dydį hektarais ir bebraviečių skaičiaus santykį, VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo 
medžioklės ploto „Virbalgiris“ santykinė bebraviečių gausa buvo didžiausia (81 hektare – 1 bebravietė), 
vidutiniškai bebraviečių buvo 1 „Kybartų“ medžioklės plote, o mažiausia bebraviečių gausa pagal bendrą 
medžioklės ploto dydį buvo 1 „Kybartų“ medžiotojų klubo plotuose (302,2 hektare – 1 bebravietė). 

4. Nustatyta, kad daugiausiai bebraviečių upeliuose buvo „Virbalgirio“ plote – 4 bebravietės, - mažiausiai 
„Kybartų“ 1 medžioklės plote – 6 bebravietės. „Kybartų“ 1 medžioklės plote upelių bendras ilgis – 61,37 km, 
taigi tokiame upelių ilgyje 6 bebravietės nėra didelis skaičius. 

5.  „Virbalgirio“ medžioklės plotuose yra Natura 2000 saugomų buveinių, todėl čia visiškai išmedžioti bebrų 
netikslinga, nes jie svarbūs siekiant išsaugoti unikalias buveines. 2013-2014 ir 2014-2015 m. medžioklės 
sezonų metu šiuose plotuose buvo sumedžioti 27 bebrai. Nuo 2016 metų „Virbalgirio“ medžioklės plotuose 
bebrų gausa nebuvo reguliuojama. 

6. 2013 – 2017 metų laikotarpiu bebrų gausos reguliavimo duomenimis, medžiotojų klubo „Kybartai“ 
medžioklės plotuose iš viso sumedžioti 316 bebrų. Intensyviausiai bebrų skaičius buvo reguliuotas 2013 
metais – 122 bebrai, vėliau trejus metus bebrų kasmet sumedžiota apie 30% mažiau.  

7. Vertinant anketinės apklausos (96 respondentai) duomenis nustatyta, kad daugiau kaip 70 % respondentų 
supranta bebrų reikšmę ekosistemos, tačiau 45 % nemedžiojančių asmenų ir  41 % medžiotojų pasisako už 
tai, kad bebrai turi būti medžiojami. Gavus tokius anketinės apklausos rezultatus kyla pagrįstas pastebėjimas, 
jog Lietuvos visuomenė per žiniasklaidos priemones turėtų būti profesionaliai supažindinama ne tik su 
neigiama bebrų daroma veikla miško ekosistemai, tačiau ir su teigiama šių vandens žinduolių veikla bei 
svarba ekosistemoms ir bioįvairovės išsaugojimui. 
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THE STATE OF POPULATION OF THE RIVER BEBRO (Castor Fiber L.) POPULATION 
OF THE HUNTING CLUB “KYBARTAI” AND VDU ŽŪA MEF SCIENCE AND 
TRAINING IN “VIRBALGIRIS” HUNTING AREAS 
 
Alma JUZUMIENĖ 
 
Summary 

 
2017 - 2018 study period, hunting club "Kybartai" and VMU ŽŪA MEF scientific and training hunting area 
"Virbalgiris" with a total area of 7002 ha total of 40 beavers registered. When assessing the relative abundance 
of beavers by the hunting area (ha), it was found that most of the beavers are in the hunting area of “Virbalgiris”, 
and the least in the hunting area of “Kybartai”. The abundance of beavers in the length of the rivers and ditches 
in the hunting area (km) was also assessed, and it was found that in the rivers the beavers were mostly recorded 
in the hunting area of “Virbalgiris”, and the least in the hunting area of “Kybartai”. A survey of 96 respondents 
in the survey showed that 31 % of hunters and 43 % of non-hunters consider this species to be ecosystem-based, 
but 41 % of hunters and 45 % of non-hunters still advocate beaver hunting and beaver destruction. 
 
Keywords: beaver, relative abundance of beavers, questionnaire survey. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 

 
INDŲ PLOVIKLIŲ POVEIKIS MAŽOSIOS PLŪDENOS (LEMNA MINOR L.) 
BIOMETRINIAMS RODIKLIAMS 
 
Agnė KULPYTĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimui suformuluota hipotezė – eko ženklu pažymėtas indų ploviklis gali turėti mažesnį neigiamą poveikį 
mažosios plūdenos (Lemna minor L.) biometriniams rodikliams.   
Indų ploviklių naudojimas Europoje didėja kiekvienais metais. Lyginant 2016 ir 2017 metus jis išaugo 1,4 % 
(Tarptautinė muilų, ploviklių ir priežiūros produktų asociacija). Toksikologiniai tyrimai padeda tinkamai įvertinti 
naujų ir jau sukurtų ploviklių poveikį aplinkai. Atliktas tyrimas suteiks naujų duomenų apie indų ploviklio, kaip 
cheminių medžiagų mišinio poveikį gyviesiems organizmams. Šiuo metu tokių tyrimų yra atlikta labai mažai, 
arba jų visai nėra, nes mokslininkai dažniausiai koncentruojasi tik ties viena ar keliomis sudedamosiomis 
ploviklio dalimis.  
Straipsnyje nagrinėjamas ekologiško ir neekologiško indų ploviklio poveikis mažajai plūdenai (Lemna minor 
L.). Atliktas 7 parų tyrimas parodė, kad abu plovikliai turėjo stiprų neigiamą poveikį mažosios plūdenos 
biometriniams rodikliams. Trečią tyrimo dieną 0,6 ml/l ir 1,2 ml/l koncentracijos ploviklių tirpalais veiktoms 
plūdenoms pasireiškė oksidacinis stresas. Nustatyta tiesinė priklausomybė tarp gniužulų skaičiaus ir ploviklio 
koncentracijos. Didėjant ploviklio koncentracijai, stiprėjo augimo slopinimas bei mažėjo vidutinis savitasis 
augimo greitis. Išanalizavus rezultatus pastebėta, kad labiausiai plūdenų gniužulų skaičiaus ir ploto augimą 
slopino ekologiškas indų ploviklis. Slopinimas siekė net iki 100 %. 
 
Raktiniai žodžiai: indų plovikliai, mažoji plūdena (Lemna minor L.), toksikologija, paviršinio aktyvumo 
medžiaga  

 
Įvadas 

 
Buitiniai plovikliai tai kompleksinis paviršinio aktyvumo medžiagų (toliau PAM), chelatinių agentų, abrazyvinių 

medžiagų, fermentų, kvepalų, optinių baliklių, dezinfekantų, oksidatorių ir kitų sudedamųjų dalių mišinys (Linke, 
2009). Visi šie junginiai turi neigiamą poveikį gyviesiems organizmams, todėl jų patekimas į gamtinę aplinką yra 
nepageidaujamas. 

Lietuvoje nuotekų valymo įrenginių efektyvumas svyruoja nuo 70 % iki 90 % (Valstybės žinios, 2007, 42-1594), 
todėl pavojingi junginiai vandenvalos procesų metu pašalinami tik dalinai. Kaimo vietovėse kenksmingi junginiai kartu 
su nuotekomis, dažniausiai nevalytomis, patenka tiesiai į paviršinio vandens telkinius taip sukeldamos neigiamus 
ekosistemų pokyčius. Dėl didelio ploviklių kiekio vandens telkinio paviršius gali pradėti putoti ir pasidengti putomis. 
Dėl šios priežasties deguonis nepraleidžiamas į vandenį, o tai gali nulemti vandens augalų bei dumblių fotosintezės 
procesų susilpnėjimą (Valstybės žinios, 2000, Nr. 4-115).  

Putojimą sukelia PAM, nes jos sumažina vandens paviršiaus įtempimą tarp dviejų nesimaišančių fazių (Otzen, 
2017) bei prailgina dujų burbulų gyvavimo trukmę (Carey, Stubenrauch, 2010). Dėl didesnio putojimo gamintojai į 
ploviklius prideda daugiau nei vieną paviršinio aktyvumo medžiagą, nes jos viena kitą veikia sinergetiškai (Carey, 
Stubenrauch, 2010).  

PAM gali veikti organizmų gyvybinius procesus ir tiesiogiai. Pavyzdžiui, natrio dodecilsulfatas (toliau NDS) – 
anijoninė PAM, gamtinėje aplinkoje greit suskyla ir į ją patenka nedideliais kiekiais, tačiau laikoma toksiška dėl galimo 
ilgalaikio poveikio (Bondi et al., 2015). Su mikroskopiniu grybu Fusarium oxysporum atlikti tyrimai parodė, kad NDS 
stipriai slopina virškinimo fermento lipazės aktyvumą (Prazeres et al., 2006). Kitas toksiškas junginys - triklozanas. 
Pastarasis pasižymi antibakterinėmis savybėmis, todėl yra pavojingas ir gerosioms bakterijoms, nes geba prasiskverbti 
per jų sienelę ir sustabdyti ribonukleino rūgšties RNR sintezę bei kitų makromolekulių gamybą (Dann, Hontela, 2011). 
Nors didžioji dalis junginio suskyla per 18 dienų (Kookana et al., 2011), tačiau jo skilimo produktai, pavyzdžiui, 
metiltriklozanas ar kiti chlorinti fenoliai ilgai išlieka stabilūs ir gali sukelti ilgalaikius endokrininės sistemos pakitimus 
bei neigiamai paveikti dumblių, bestuburių, žuvų ir kitų vandens organizmų vystymąsi bei reprodukciją (Dann, Hontela, 
2011). 

Augant ploviklių paklausai, pagaminama vis daugiau ekologiškų indų ploviklių. Patikimiausia produkcija yra ta, 
kuri pažymėta visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiu eko ženklu, pavyzdžiui, ES gėle, Baltaja gulbe, 
Mėlynuoju angelu ir t.t. Šie eko ženklai rodo, kad produktas turi mažesnį neigiamą poveikį aplinkai viso jo būvio ciklo 
metu, tačiau siekiant išsiaiškinti, kaip produktas gali paveikti organizmus tikslingiausia atlikti toksikologinius tyrimus.  
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(1) 

(2) 

Tokiems tyrimams geriausiai tinka mažoji plūdena (Lemna minor L.), nes ji yra mažo dydžio, jautriai reaguoja į teršalus 
bei aplinkos pokyčius, sparčiai dauginasi. Taip pat plūdenos (Lemnaceae) yra vienos iš dažniausiai toksikologiniams 
tyrimams naudojamų vandens augalų (Žaltauskaitė et al., 2014). 

  
Darbo tikslas – išsiaiškinti, kuris indų ploviklis turės mažesnį neigiamą poveikį mažosios plūdenos (Lemna minor L.) 
biometriniams rodikliams.  
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti mažosios plūdenos (Lemna minor L.) vidutinį augimo greitį skirtingų koncentracijų ploviklių 
tirpaluose. 

2. Įvertinti mažosios plūdenos (Lemna minor L.) gniužulų skaičiaus ir ploto slopinimą tiriamuoju laikotarpiu. 
3. Palyginti tiriamų ploviklių poveikį mažosios plūdenos (Lemna minor L.) biometriniams rodikliams. 

 
Tyrimo objektas 
 

Rankomis plauti skirti indų plovikliai. Naudotas ekologiškas indų ploviklis yra pažymėtas Europos Sąjungos eko 
ženklu. Ploviklis pagamintas Lietuvoje ir parduodamas Lietuvos parduotuvėse, taip pat platinamas gamintojų 
internetinėje svetainėje.  

Ploviklio sudėtyje yra natrio lauritsulfato, natrio chloridas, benzensulfonrūgšties, kokosų aliejaus riebalų rūgščių 
dietanolamido, natrio kokoamfodiacetato, natrio šarmo, kokamido propilbetaino, metilchloroizotiazolinono, citrinos 
rūgšties, metilizotiazolinono ir dimetilolio glikolio (Gamintojo informacija).  

Tyrime naudotas įprastas indų ploviklis pagamintas Belgijoje. Lietuvoje platinamas didžiosiose Lietuvos 
parduotuvėse, taip pat daugelyje buitine chemija prekiaujančių internetinių parduotuvių.  Sudėtyje yra natrio 
lauritsulfato, lauramino oksido, natrio chlorido, fenoksietanolio, natrio šarmo, limoneno, alkoholio, geraniolo, 
metilizotiazolinono, natrio sulfato, propilenglikolio (Procter & Gamble įmonės gaminamų produktų informacinė 
sistema). 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimas atliktas vadovaujantis 2009 m. liepos 23 d. Europos Bendrijos Komisijos priimtu reglamentu, 
nustatančiu bandymo metodus (EB/761/2009), Lemna spp. augimo inhibavimo bandymu. Tyrimo eigoje ploviklių 
tirpalai nebuvo papildomi, atliktas stacionarusis bandymas.  

Tyrimas atliktas 2018 m. spalio mėn. 2-12 dienomis. L. minor paimtos iš Radviliškio raj., Balandiškio kaime 
(vietos koordinatės 55° 35' 15.68", 23° 35' 3.54) esančio melioracijos griovio. 

VDU ŽŪA Agrobiotechnologijos laboratorijoje plūdenų kolonijos steriliu būdu perkeltos į modifikuotą 
Steinbergo terpę ir ten laikytos 3 paras, MLR-351 klimatinėje kameroje bandymo sąlygomis. Po trijų parų ruošti 
atitinkamų koncentracijų indų ploviklių tirpalai juos skiedžiant modifikuota Steinbergo terpe. Tirtos 5 skirtingos dviejų 
indų ploviklių koncentracijos (0 ml/l; 0,15 ml/l; 0,3 ml/l; 0,6 ml/l; 1,2 ml/l) esant 3 pakartojimams. 0,6 ml/l 
koncentracija atitinka gamintojų rekomenduojamą ploviklio kiekį vienam indų plovimui - 3 ml ploviklio 5 litrams 
vandens. 

Iš sėjamosios kultūros į Petri lėkšteles su ploviklių tirpalais perkelta po 10 plūdenų gniužulų. Petri lėkštelės 
sunumeruotos ir 7 paroms patalpintos į MLR-351 klimatinę kamerą esant 14 valandų fotoperiodui, 25±2 ⁰C 
temperatūrai ir 6500-10 000 liuksų apšvietimui. Tyrimo eigoje 4 kartus stebimas ir fiksuojamas gniužulų skaičius, 
fotografuojami ir aprašomi plūdenų gniužulų pakitimai. Tyrimo pabaigoje plūdenos surenkamos, nusausinamos ir parą 
džiovinamos 105±2 ⁰ C  temperatūroje ir pasveriamos. 

Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuojami 1 ir 2 formulėse (EB/761/2009) pateikti rodikliai, o naudojant 
skaitmenines nuotraukas – gniužulų paviršiaus plotas.  
 
Vidutinis savitasis augimo greitis skaičiuojamas pagal (1) formulę: 

𝜇𝑖−𝑗 =
𝑙𝑙�𝑁𝑗� − 𝑙𝑙(𝑁𝑖)

𝑡
 

Čia: μ i-j – vidutinis augimo greitis per laiką i-j; 
Ni – gniužulų skaičius pirmąją tyrimo dieną; 
Nj – gniužulų skaičius paskutinę tyrimo dieną; 
t – laikotarpis nuo bandymo pradžios iki pabaigos. 
 
Vidutinio savitojo augimo greičio inhibicija apskaičiuojama pagal (2) formulę: 
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%𝐼𝑟 =
𝜇𝐶 − 𝜇𝑇
𝜇𝐶

∙ 100 

Čia: %Ir – procentinė augimo inhibicija; 
μC – augimo greitis kontroliniame variante; 
μT – augimo greitis tiriamame tirpale 
 

Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant StatSoft Statistica v.7.0.61.0 EN programinį paketą. Kintamaisiais 
programiniame pakete laikyta gniužulų prieaugio inhibicija, vidutinis savitasis augimo greitis, gniužulų ploto inhibicija.  

Siekiant išsiaiškinti duomenų statistinį reikšmingumą taikytas nepriklausomų kintamųjų T-testas (angl. T-test 
independent by variables), kuriame lyginami skirtingais plovikliais veiktų plūdenų biometrinių rodiklių vidurkiai. Kai 
vidurkiai sutampa  p>0,05, kai yra skirtingi p<0,05. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai patikimumo lygmuo 
buvo mažesnis nei 0,05 (p<0,05). MS Exell 2013 programa naudota skaičiuojant linijinę regresiją. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Po 7 paras trukusio tyrimo nustatyta, kad abu plovikliai turėjo stiprų neigiamą poveikį mažosios plūdenos 
biometriniams rodikliams (1 pav., 2 pav.). Kontrolę lyginant su tiriamaisiais variantais pastebėtas staigus vidutinio 
augimo greičio mažėjimas bei didelė gniužulų skaičiaus inhibicija (1 pav.). Veikiant mažiausios koncentracijos (0,15 
ml/l) ekologiško ir neekologiško ploviklių tirpalais gniužulų ploto slopinimas atitinkamai buvo lygus 68 % ir 45 %, o 
vidutinis savitasis augimo greitis 0,07 ir 0,13. Didėjant ploviklio koncentracijai, didėjo gniužulų ploto augimo 
slopinimas bei mažėjo augimo greitis. Duomenys buvo statistiškai reikšmingi esant 0,3 ml/l ir 0,6 ml/l koncentracijoms 
(p<0,05). 

Veikiant didžiausios koncentracijos (1,2 ml/l) ploviklių tirpalais gniužulų ploto augimas po 7 parų beveik 
sustojo, jis buvo lygus 92 % ir 85 % (1 a pav.) 

 
1 pav. Gniužulų ploto inhibicija (a) bei savitasis augimo greitis (b)  

 
Tokius tyrimo rezultatus galėjo nulemti ekologiško indų ploviklio sudėtyje esančios amfoterinės PAM (1 

lentelė), natrio kokoamfodiacetatas ir kokamido propilbetainas. Pastarasis junginys, kaip ir natrio lauritsulfatas stipriai 
sumažina vandens paviršiaus įtempimą (Mitrinova et al., 2013) bei sustiprina ploviklio putojimą (Gao et al., 2017), 
todėl plūdenoms galėjo būti sunku vykdyti fotosintezę. 

 
1 lentelė. Indų ploviklių sudėties palyginimas (parengta pagal gamintojų informaciją) 
 
Indų ploviklis  /  PAM rūšis  Anijoninės PAM Nejoninės PAM Amfoterinės PAM 
Pažymėtas eko ženklu 5-15 % <5 % < 5 % 
Nepažymėtas eko ženklu 5-15 % <5 % - 

 
Linijinė regresija parodė tiesinę priklausomybę tarp gniužulų skaičiaus ir ploviklio koncentracijos. Atitinkamai 

eko ženklu pažymėto ir nepažymėto ploviklių determinacijos koeficientas (R²) lygus 0,78 ir 0,95 (p<0,05). Tai reiškia, 
kad didėjant tirpalo koncentracijai mažėjo vidutinis savitasis augimo greitis ir didėjo gniužulų skaičiaus slopinimas bei 
neigiamas ploviklių poveikis. 
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Apskaičiuoti augimo rodikliai rodo, kad eko ženklu pažymėtas indų ploviklis esant 0,15-0,6 ml/l konc. (imtinai) 
labiau slopino gniužulų ploto augimą (68-92 %), o 1,2 ml/l konc. ploviklių tirpalas visiškai sustabdė gniužulų skaičiaus 
augimą, kuris siekė net 100 % (1 a pav., 2 a pav.).  

2 pav. Gniužulų skaičiaus inhibicija (a) bei savitasis augimo greitis (b) 
 
Tokius tyrimo rezultatus galėjo nulemti gniužulų skaičiaus ir ploto skaičiavimo metodika. Naujas gniužulas 

vertintas tada, kai buvo pilnai susiformavęs, o esant labai didelei ploviklio koncentracijai, tyrimo atveju 1,2 ml/l, nauji 
gniužulai augo labai lėtai ir iki tyrimo pabaigos jų prieaugis buvo labai mažas, 1-3 lapeliai. Tyrimo pabaigoje nepilnai 
susiformavę lapeliai nebuvo priskaičiuojami, tačiau vertinant gniužulų plotą fiksuotas ir nepriskaičiuotų lapelių plotas.  

Atlikta statistinė analizė parodė, kad esant 0,15 ml/l koncentracijos plovikliai plūdenų skaičių veikė vienodai 
(p<0,05), o ploto didėjimą šios koncentracijos tirpaluose labiau slopino ekologiškas indų ploviklis.  

Nustatyta, kad plūdenas veikiant neekologišku indų plovikliu visų koncentracijų ploviklio tirpalai labiau slopino 
gniužulų plotą nei skaičių. Tai reiškia, kad plūdenos augino daug naujų lapelių ir jie augo sparčiau nei eko ženklu 
pažymėto ploviklio tirpale, tačiau jų paviršiaus plotas buvo mažesnis nei kontrolinio varianto.  

Tikėtina, kad ekologiškas indų ploviklis turėjo didesnį neigiamą poveikį plūdenos augimo rodikliams tik 
trumpalaikėje perspektyvoje, nes amino grupę turinčios amfoterinės PAM aplinkoje greit suskyla ir jų bioskaidumas 
nepriklauso nuo junginio koncentracijos (Ríos et al., 2017).  

Viso tyrimo metu taip pat buvo stebimi išoriniai plūdenų pakitimai. Trečiąją tyrimo dieną 0,15 ml/l 
koncentracijos tirpale pastebėti nežymūs plūdenų pakraščių pabalimai, didesnių koncentracijų tirpaluose gniužulai 
pradėjo atsiskirti vienas nuo kito ir baltuoti. Ketvirtąją tyrimo dieną pavieniai gniužulai fiksuoti ir 0,15 ml/l konc. 
tirpale. Didelis pavienių gniužulų skaičius ir chlorofilo praradimas rodo, kad dėl nepalankių aplinkos sąlygų plūdenos 
patyrė oksidacinį stresą (EB/761/2009). Augalo ląstelėse sutriko reaktyviųjų deguonies formų (angl. reactive oxygen 
species) susidarymo ir nukenksminimo pusiausvyros procesas (Su et al., 2019), kurį sukėlė ploviklyje esantys junginiai.  

Veikiant įprastu indų plovikliu, stipraus oksidacinio streso požymių 0,15 ml/l tirpale nepastebėta iki pat tyrimo 
pabaigos (2 c pav.). Plūdenų kolonijos išliko gausios, susitelkusios po 5-7 gniužulus. Trečiąją tyrimo dieną oksidacinis 
stresas pasireiškė 0,6 ml/l konc. ir 1,2 ml/l konc. tirpalais veiktiems augalams, o 7 tyrimo dieną 0,3 ml/l konc. tirpale 
augančioms plūdenoms. 

1,2 ml/l koncentracijos ploviklių tirpalai plūdenoms sukėlė letalius pokyčius. Paskutiniąją tyrimo dieną augalai 
visiškai išbalo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 pav. Plūdenos 7 tyrimo dieną kontroliniame variante (a), veikiant 0,15 ml/l konc. eko indų plovikliu (b) 
 ir 0,15 ml/l konc. įprastu indų plovikliu (c) 
 

Kontrolinį variantą lyginant su tiriamaisiais, matomi ryškūs skirtumai. Didelis naujų gniužulų skaičius ir gausios 
jų kolonijos rodo tinkamiausias augimo sąlygas (2 pav.). 
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Aukšta inhibicija bei mažas vidutinis savitasis augimo greitis rodo, kad plūdenas veikiant skirtingų koncentracijų 
ploviklių tirpalais augalai pradeda auginti mažiau ir mažesnius lapelius, todėl mažėja ir jų bendras plotas. Didžiausios 
koncentracijos tirpalais paveiktos plūdenos beveik nustoja augti ir produkuoja labai mažą naujų gniužulų kiekį.  
 
Išvados 
 

1. Didėjant indų ploviklio koncentracijai tirpale, didėja plūdenų gniužulų skaičiaus slopinimas, mažėja savitasis 
augimo greitis (p<0,05) bei stiprėja oksidacinis stresas. Taip pat stebimi išoriniai plūdenų pakitimai. Augalai 
pradeda auginti mažiau ir mažesnius gniužulus. 

2. 1,2 ml/l konc. ekologiško ir neekologiško ploviklio tirpalai vidutinį savitąjį gniužulų ploto augimo greitį 
atitinkamai  sumažina 16,4 ir 5,6 karto, o vidutinį savitąjį gniužulų skaičiaus augimo greitį – tūkst. ir 6,3 
karto.  

3. Eko ženklu pažymėto indų ploviklio 0,15-0,6 ml/l konc. tirpalai labiau slopina gniužulų plotą, o 1,2 ml/l 
konc. ploviklio tirpalas – lapelių skaičių. Įprasto ploviklio visų koncentracijų, išskyrus 0,3 ml/l, tirpalai 
labiau slopina gniužulų plotą, 0,3 ml/l - gniužulų skaičių.  

4. 0,15 ml/l ir didesnės koncentracijos ekologiško ploviklio tirpalai bei 0,6 ml/l ir didesnės koncentracijos 
įprasto indų ploviklio tirpalai plūdenoms sukelia oksidacinį stresą ir sutrikdo reaktyviųjų deguonies formų 
pusiausvyrą. 

5. Mažesnį neigiamą poveikį mažosios plūdenos (Lemna minor L.) biometriniams rodikliams turi eko ženklu 
nepažymėtas, be  amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų, ploviklis. 
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DISHWASHING DETERGENTS IMPACT ON LEMNA MINOR L. BIOMETRIC 
INDICATORS  
 
Agnė KULPYTĖ 
 
Summary 
 

Hypothesis for this study – eco-labelled dish washing detergent could have lower adverse effect to biometrical 
indicators of common duckweed (Lemna minor L.).  
Dishwashing detergents consumption in Europe grows every year. In comparison 2016th with 2017th usage 
increased 1.4 percent (International Association for soaps, detergents and maintenance products). Toxicological 
assessment helps to evaluate detergents environmental impact. This research will give new data about 
dishwashing detergents components’ complex impact on living organisms. There is little data available, or no 
data, about research like this. Scientist generally explores one, two or three components of detergents.  
In this article the author analyses eco-labelled and not labelled dishwasher detergents and their impact on 
common duckweed (Lemna minor L.). Both detergents had a strong adverse effect to biometrical indicators of 
common duckweed. After three days both detergents at 0,6 ml/l and 1,2 ml/l concentrations caused oxidative 
stress of Lemna minor L. Obtained results showed linear regression between fronds amount and concentration 
value. More significant concentration caused more cignificant inhibition of growth and lower ideal exponential 
growth. Study demonstrated that eco-labelled dishwashing detergent had the more significant impact on fronds 
amount and fronds area. It reached 100 percent.  
 
Keywords: dishwashing detergents, Lemna minor L, duckweed, toxicology, surfactants 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 

 
LIETUVOS MIESTŲ ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ PLOTŲ IR IŠSIDĖSTYMO 
PALYGINAMOJI ANALIZĖ 
 
Svetlana KRIŪKIENĖ 
 
Santrauka 

 
Sparčiai besivystanti mokslo, technikos ir ekonomikos pažanga lėmė gyventojų migraciją iš kaimiškųjų 
vietovių į miestą, taip sukuriant natūralų atotrūkį nuo gamtos. Vis daugiau gyventojų renkasi gyvenimą mieste, 
kur atsiveria daugiau ekonominių ir socialinių galimybių. Miestuose prasidėjus intensyviam statybų periodui, 
žaliesiems miestų plotams paliekami tik statyboms netinkami plotai, o dalis jau esančių želdynų dažnai 
atsiduria naujų statybų objektų zonoje. Želdynai – neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis, mieste. 
LR AM įstatyme yra pateikiamos minimalios normos atskiriesiems želdynams, tačiau kokia reali šių želdynų 
situacija Lietuvos miestuose, tyrimų yra mažai. Šiame tiriamajame darbe analizuoti atskirieji želdynai 
dvylikoje Lietuvos miestų, kurie atrinkti iš 5 etnografinių regionų. Nustatyta, kad daugiausia,- 88,03 m2 
želdynų ploto vienam gyventojui tenka Utenos mieste. Iš visų analizuotų miestų, prasčiausi rezultatai – 
Varėnos mieste : čia vienam gyventojai tenka tik 14,62 m2 atskirųjų želdynų ploto. Atlikus kartografinę 
želdynų analizę REGIA aplinkoje, nustatyta, kad daugelyje analizuotų miestų atskirųjų želdynų išsidėstymas 
atitinka keliamus reikalavimus, bei yra patogiai ir greitai pasiekiamas gyventojams. Tačiau analizuojant 
savivaldybių bendruosius ir strateginius planus, pastebima skirtinga atskirųjų želdynų situacija miestuose. Nors 
miestuose yra pakankamas šių želdynų kiekis, dėl savo prastos būklės gyventojams šie želdynai yra 
nepatrauklūs. 
 
Raktiniai žodžiai : Miestų atskirieji želdynai, plotas, išsidėstymas, želdynų analizė 

 
Įvadas 
 

Miestų želdynai atlieka labai svarbų ekologinį vaidmenį miesto ekosistemoje: skaido oro teršalus, mažina miesto 
triukšmą, mažina aplinkos ir žemės paviršiaus temperatūrą. Įvairių šalių mokslininkai, visuomenės sveikatos 
specialistai, teigia, kad žalieji miestų plotai turėtų būti neatsiejama kokybiško gyvenimo mieste – dalimi, nes ilgalaikis 
stresas ir gyvenimas urbanizacijos apsuptyje neigiamai veikia žmogaus sveikatą ir turi tiesioginės įtakos tam tikrų ligų 
pradžiai.   Pakankamas želdynų kiekis mieste suteikia galimybę miesto gyventojams atsipalaiduoti, gerinti socialinius 
ryšius ir įgūdžius, taip pat nuolatinis lankymasis miesto želdynuose prisideda prie imuninės sistemos stiprinimo, 
sumažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (Wheeler, 2016). Laisvalaikio praleidimas 
žaliuosiuose miesto plotuose yra socialiai vertingas. Įvairių socialinių tyrimų rezultatai atspindi, kad vietovėse kuriuose 
yra pakankamas kiekis, kokybiškai prižiūrimų želdynų, žmonės jaučiasi laimingesni, saugesni, linkę labiau bendrauti, 
lyginant su žmonėmis neturinčiais prieigos prie žaliųjų miesto zonų. Nors visuomenėje vis dar pasitaiko nuomonių, kad 
būtent miesto želdynų paplitimas miestuose kelia nusikalstamumo lygį, tyrimų metu buvo nustatyta, kad želdynai kaip 
tik sumažina nusikalstamumo rodiklius (Dexter, 2017). 
Lietuvos plotas -  65,3 tūkst. km2 , tai maža Europos valstybė. Lyginant su didžiosiomis valstybėmis, miestai mažiau 
urbanizuoti. Galima daryti prielaidą, kad Lietuvos miestų gyventojams tenkantis atskirųjų želdynų kiekis turėtų būti 
pakankamas. Tačiau išsamių tyrimų ar statistinių duomenų bazės šiuo metu nėra, daugiausiai galima rasti didmiesčių 
miestų želdynų analizių. Savo tyrime (Straigytė, 2009) analizavusi Ariogalos miestelio želdynus nustatė, kad atskirųjų 
želdynų kiekis šiame miestelyje rekomenduojamą minimalią normą viršija net 5 kartus, bei jie yra greitai pasiekiami 
gyventojams. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO, 2010) rekomenduojamas minimalus miestų želdynų kiekis, tenkantis 
vienam gyventojui - 9 m2 . Tačiau svarbu paminėti, kad toks kiekis yra pakankamas tik tuomet, kai miesto želdynas yra 
sutvarkytas, greitai pasiekiamas ir saugus. Idealus kiekis remiantis šios organizacijos duomenimis – 50 m2. 
 
 
Darbo tikslas - nustatyti atskirųjų želdynų teritorinį pakankamumą ir išsidėstymą analizuojamuose Lietuvos 
etnografinių regionų miestuose. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti želdynų plotų pakankamumą, atsižvelgiant į analizuojamų miestų gyventojų skaičių ; 
2. Išanalizuoti atskirųjų želdynų pasiekiamumą, tiriamųjų miestų gyventojams; 
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3. Palyginti atskirųjų želdynų išsidėstymą, pagal Lietuvos etnografinius regionus. 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimui atlikti, remiantis gyventojų skaičiumi, atrinkta 12 Lietuvos miestų : Utena, Rokiškis, Ignalina, Alytus, 
Varėna, Lazdijai, Tauragė, Šilutė, Skuodas, Marijampolė, Vilkaviškis, Šakiai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Siekiant išanalizuoti regioninį atskirųjų želdynų užimamų plotų pakankamumą ir jų pasiskirstymą Lietuvos 
teritorijoje, darbe taikomas Lietuvos etnografinių regionų skirstymas. Etnografinis regionas – istoriškai susiformavusi 
teritorijos dalis su savo kultūrinėmis tradicijomis, kraštovaizdžiu, gamta ir paveldu. Svarbu paminėti, kad visas gamtinis 
karkasas tiesiogiai ir netiesiogiai veikia etnokultūrinio regiono vystymąsi. 

 
1 lentelė. Analizei atrinkti Lietuvos miestai 
 

Regionas 
Gyventojų skaičius 

Aukštaitija Dzūkija Suvalkija Žemaitija ir Mažoji 
Lietuva 

>20 000 Utena Alytus Marijampolė Tauragė 
>8000 <20 000 Rokiškis Varėna Vilkaviškis Šilutė 
<8000 Ignalina Lazdijai Šakiai Skuodas 
 

Statistiniai gyventojų skaičiaus duomenys (2018 m. liepos mėn.) pateikia Lietuvos statistikos departamentas. 
Oficialūs atskirųjų želdynų plotų duomenys surinkti iš analizuojamų miestų savivaldybių, bei vykdant 

kartografinės medžiagos analizę panaudojant VĮ „Registrų centro“ geoinformacinės aplinkos paslaugą  - REGIA. 
Remiantis gyventojų skaičiumi analizuojamuose miestuose, apskaičiuojamas atskirųjų želdynų plotas (m2), 

tenkantis vienam miesto gyventojui. 
Apskaičiuoti atskirųjų želdynų plotai, tenkantys vienam gyventojui, yra lyginami su minimaliomis 

rekomenduojamomis normomis, nurodytomis  LR Aplinkos ministro įsakyme „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 
2 lentelė. Atskirųjų želdynų ploto, tenkančio vienam gyventojui normatyvai 
 
Gyvenamoji vieta Bendras rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant 

vejas ir gėlynus, plotas, m2, tenkantis vienam 
gyventojui 

Didelis miestas 25 
Vidutinis miestas 20 
Mažas miestas 20 

 
Tiriant analizuojamų miestų atskirųjų želdynų sistemą, vykdoma dokumentų analizė (miestų bendrųjų ir 

strateginių) planų, analizuojami su želdynų sistema susiję ir patvirtinti dokumentai, projektai.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus skaičiavimus su miestų savivaldybių pateiktais duomenimis, apie juose esančius atskirųjų želdynų 
plotus, gauti rezultatai, kiek želdynų tenka vienam kiekvieno miesto gyventojui. 

Bendroje duomenų lentelėje geriausi gauti rezultatai - Utenos mieste. Čia vienam miesto gyventojui tenka net 
88,03 m2 atskirųjų želdynų ploto, o tai net 4 kartus viršija minimalią normą (Dėl atskirųjų..., 2008). Labai gerais 
rezultatais taip pat išsiskiria Skuodas, Šilutė bei Rokiškis, minimalias atskirųjų želdynų normas viršijant 3 kartus. 
Prasčiausi rezultatai gauti Varėnos ir Tauragės miestuose, čia atskirųjų želdynų kiekis nesiekia pateikiamos minimalios 
20 m2 vertės.  

 
3 lentelė. Atskirųjų želdynų plotas, tenkantis vienam analizuojamo miesto gyventojui 
Aukštaitija     

Miestas Gyventojų skaičius Atskirųjų želdynų plotas, ha Želdynų plotas, tenkantis vienam 
gyventojui, m² 

Nukrypimas 
nuo 
normatyvų  

Utena 25606 225,42 88,03 68,03 
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Rokiškis 13769 80,66 58,58 38,58 

Ignalina 5749 11,66 20,28 0,28 

Dzūkija     

Miestas Gyventojų skaičius Atskirųjų želdynų plotas, ha Želdynų plotas, tenantis vienam 
gyventojui, m² 

Nukrypimas 
nuo 
normatyvų 

Alytus 51028 140,52 27,54 7,54 

Varėna 8064 11,79 14,62 -5,38 

Lazdijai 4917 12,7 25,83 5,83 

Žemaitija ir Mažoji Lietuva    

Miestas Gyventojų 
skaičius 

Atskirųjų želdynų plotas, ha Želdynų plotas, tenantis vienam 
gyventojui, m² 

Nukrypimas 
nuo 
normatyvų 

Tauragė 23278 42,3 18,17 -1,83 

Šilutė 10390 62,85 60,49 40,49 

Skuodas 5344 37,62 70,40 50,40 

     

Suvalkija     

Miestas Gyventojų 
skaičius 

Atskirųjų želdynų plotas, ha Želdynų plotas, tenantis vienam 
gyventojui, m² 

Nukrypimas 
nuo 
normatyvų 

Marijampolė 35400 92,7 26,19 6,19 

Vilkaviškis 15180 50,53 33,29 13,29 

Šakiai 8153 18,07 22,16 2,16 

 
   

 
 

1 pav. Analizuojamų miestų atskirųjų želdynų plotai tenkantis 1 gyventojui, m²  
 

Kaip matyti 1 pav., tarp analizuotų vidutinių miestų, pagal plotą, didžiausias atotrūkis kaip ir pagrindinėje 
rezultatų lentelėje, - priklauso Utenos miestui. Iš tiesų šis miestas pasižymi puikiai tvarkomais ir plečiamais želdynais. 
Šiuo miesto bendruosiuose planuose želdynams skiriamas labai didelis dėmesys, o 2012 m., Utenos rajono savivaldybė 
pelnė Aplinkos ministerijos įsteigtą apdovanojimą už pasiekimus kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo 
srityje. 

Alytaus ir Marijampolės miestuose atskirųjų želdynų sistema yra pakankamai gerai sutvarkyta ir atnaujinta, 
siekiant sukurti patrauklesnį šių miestų įvaizdį, bei taip paskatinti visuomenę aktyviau leisti laisvalaikį gamtos 
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apsuptyje. Taip pat numatyta ir tolimesnė atskirųjų želdynų plėtra, siekiant užtikrinti kuo didesnį atskirųjų želdynų 
plotą, tenkantį vienam gyventojui. 

Šilutės mieste želdynai užima didelius plotus, tačiau nemaža dalis šių plotų dar nėra visiškai pritaikyta gyventojų 
poreikiams. Taip pat čia esančių atskirųjų želdynų paplitimas nėra vienodas. Centriniams želdynams, bei želdynams 
abipus Ašvos upės ir tvenkinio tenka daugiausiai bendrojo ploto. Tankiai apgyvendintuose Šilutės miesto rajonuose 
atskirųjų želdynų labai trūksta. Tad nors norminiai rodikliai yra geri, želdynų išsidėstymas neatitinka tolygaus 
išsidėstymo principo. 

Priešingai nei Šilutė, Rokiškis pasižymi tolygiai išdėstyta želdynų sistema. Mieste yra daugiau nei 16 parkų ir 
skverų. Ir nors miškai nepriklauso atskiriesiems želdynams, tačiau neabejotinai tampa gyventojų kokybiškos 
gyvenamosios aplinkos dalimi. 

Varėnos mieste atskirųjų želdynų kiekis yra nepakankamas. Tačiau šiuo metu yra parengti ir įgyvendinami keli 
teritorijų tvarkymo planai, kuriais numatoma sutvarkyti ir gyventojams pritaikyti 11,79 ha ploto miesto teritorijoje 
esančių atskirųjų želdynų. Anot savivaldybės atstovų, atskirųjų želdynų trūkumą gyventojams iš dalies kompensuoja 
rajone esantys miškai, nes nemaža dalis gyventojų šiltuoju metų laikotarpiu uogauja ir grybauja rajono miškuose. Tokia 
tendencija pastebėta ir aprašyta ankstesniuose moksliniuose tyrimuose (Prapestienė R., 2003). 

Skuodo mieste didžiąją atskirųjų želdynų dalį sudaro Skuodo parkas, o likusį pavieniai parkeliai ir skverai. Ir 
nors želdynų ploto rodiklis tenkantis vienam gyventojui yra didelis, gyvenamuosiuose rajonuose atskirųjų želdynų zonų 
trūksta.  

Vilkaviškio mieste esantys atskirieji želdynai yra pritaikyti gyventojams ir naudojami gana intensyviai. 
Analizuojant aerofotografijas REGIA aplinkoje aiškiai pastebima, kad mieste visi atskirieji želdynai išsidėstę labai 
tolygiai, prieinami visų gyvenamųjų rajonų gyventojams. 

Ignalinos, Lazdijų ir Šakių miesto teigiamiems rezultatams įtakos turėjo mažas gyventojų skaičius, atskirųjų 
želdynų gausa šie miestai neišsiskiria. Tačiau šiose miestuose gana daug privačių gyvenamųjų namų, tad gyventojai 
daugiau laiko praleisdami privačioje teritorijoje yra mažiau suinteresuoti atskiraisiais želdynais. Atsižvelgiant į tai, 
pasak savivaldybės atstovų, yra rengiama mažiau atskirųjų želdynų tvarkymo ir plėtros planų, skiriamas mažesnis 
finansavimas. 
 
Išvados 
 

1. Didžiausias atskirųjų želdynų plotas yra Utenos mieste, čia vienam gyventojui tenka 88,03 m2 atskirųjų 
želdynų ploto, tai 4 kartus viršija minimalią normą. 

2. Mažiausiai atskirųjų želdynų tenka Varėnos miesto gyventojams, - 14,62 m2. 
3. Esamas pakankamas atskirųjų želdynų kiekis mieste, nebūtinai užtikrina kokybišką gyvenamąją aplinką 

visiems miesto gyventojams, nes kai kuriuose miestuose atskirieji želdynai nėra išsidėstę tolygiai. 
4. Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų miestai pasižymi mažesniais atskirųjų želdynų pakankamumo 

rodikliais, tačiau šių miestų atskirųjų želdynų trūkumą dalinai kompensuoja didelis regionų miškingumas.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF AREAS AND LAYOUT OF SEPARATE GREEN AREAS 
IN LITHUANIAN CITIES 
 
Svetlana KRIŪKIENĖ 
 
Summary 

 
Rapid development of science, technology and economics has caused the urbanization. More and 
more people choose to live in the city with more economic and social possibilities. An integral part of quality life 
in the city is greenery. However, because of intense  construction, green areas are left only in areas not suitable 
for construction, and some existing green areas often fall into the area of construction.The Ministry of 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4F23B006B83/GVuxJQtMRw
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Environment of the Republic of Lithuania specifies the minimum norms for  individual  greenery, but 
the actual  situation of these green areas in Lithuanian cities is limited.In this paper, separate green areas were 
analysed in twelve Lithuanian cities selected from 5 ethnographic regions. The research has showed that most of 
the area of greenery per capita is in Utena (88.03 m2). The worst results are in the city of Varena (14.62 m2 of 
individual green area per capita). The cartographic analysis of  greenery  in the  REGIA environment, shows that 
the location of individual green areas in most of the analysed cities meets the requirements and is easily and 
quickly accessible to the population. However, the analysis of the general and strategic plans of municipalities, 
shows that the situation of separate green areas in cities is noticeable. Although there is a sufficient amount 
of these green areas in towns, these green areas are unattractive due to their poor condition. 
 
Keywords: Urban greenery, area, location, greenery analysis 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 

PASIUTLIGĖS ORALINĖS VAKCINACIJOS EFEKTYVUMAS RUDŲJŲ LAPIŲ 
(VULPES VULPES L.) IR USŪRINIŲ ŠUNŲ (NYCTEREUTES PROCYONOIDES G.) 
POPULIACIJOSE LIETUVOJE  
 
Gytis PETRONIS 
 
Santrauka 
 

Analizė atlikta naudojant 2014 – 2018 metų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis apie atliktus 
pasiutligės oralinės vakcinacijos stebėsenos tyrinus, taip pat naudojant valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus duomenis apie pasiutligės situacija Lietuvoje. Analizuojama 
buvo pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumas usūrinių šunų ir rudujų lapių populiacijose. Buvo nustatytas 
2014-2018 metų pasiutligė oralinės vakcinacijos stebėsenos tiriamumas Lietuvoje ir nustatyta kontaktavusių su 
vakcina individų procentas, jis svyravo nuo 60% iki 84%, bei turėjusių aktyvų imunitetą individų procentas, jis 
svyravo nuo 34% iki 75%. Nustatyta, kad turėjusių kontaktą su vakcina individų kiekis kasmet kinta, bet 
nenusileidžia žemiau nei 60%, o turėjusių aktyvų imunitetą individų kiekis tiriamuoju laikotarpiu kasmet mažėja 
ir 2018 metais sudaro beveik 34%. Taip pat nustatyta pasiutligės atvėjų dinamika Lietuvos Respublikos 
teritorijoje 2006-2018 metais. Gauta, kad  nuo 2006 metų iki 2016 pasiutligė buvo sukontroliuota Lietuvos 
teritorijoje ir nuo 2016 metų nėra užfiksuoto nei vieno pasiutligės atvejo Lietuvoje. 
 
Raktiniai žodžiai: pasiutligė, pasiutligės oralinė vakcinacija, rudoji lapė, usūrinis šuo. 

 
Įvadas 
 

Pasiutligė yra tipiška zoonozinė infekcija, kurios rezervuaras gamtoje dažniausiai yra plėšrūs žvėrys iš šuninių 
giminės: šunys, vilkai, hienos, lapės, usūriniai šunys ir kt. Žmonių pasiutligė yra reikšminga visuomenės sveikatos 
problema visame pasaulyje (Rupprecht, 2004). Kasmet pasaulyje nuo šios infekcijos miršta apie 55000 žmonių, didžioji 
dalis mirčių yra registruojama Afrikoje ir Azijoje (http://www.whorabiesbulletin.org/Service/WRD.aspx). 

Svarbiausias pasiutligės viruso šaltinis Lietuvoje – sergantys laukiniai mėsėdžiai, ypač lapės ir usūriniai šunys, 
bei kai kurie naminiai gyvūnai (galvijai, šunys, katės). Per pastaruosius 20 metų pasiutligės epidemiologija keičiasi – 
Vakarų Europoje pagrindiniu pasiutligės vektoriumi lieka rudosios lapės (Vulpes vulpes), tačiau Rytų ir Šiaurės 
Europoje pasiutligės virusų plėtros veiksniai kiti – šiuose regionuose usūriniai šunys (Nyctereutes procyonides) ir 
arktinės lapės (Alopex vulpes) pradeda dominuoti infekcijos grandinėje (Wandeler, 2008). Usūriniai šunys kartu su 
rudosiomis lapėmis sudaro 90-94 proc. visų pasiutligės atvejų tarp laukinių žinduolių Šiaurės-Rytų Europoje ir ypač 
Baltijos jūros regione. Atsižvelgiant į tai, kad abi rūšys tiesiogiai dalinasi gyvenamąja teritorija bei medžiojimo plotais, 
pasiutligės virusų tarprūšinio perdavimo galimybės yra visiškai realios. 

Pasiutligės epidemiologinę situaciją galima valdyti panaudojant klasikinę kontrolės priemonę – oralinę 
vakcinaciją, o jos efektyvumo tyrimas lauko sąlygose yra vienas iš pagrindinių sėkmingos vakcinacijos prielaidų 
(Cliquet et al., 2010). 

Lietuvoje visą šalies teritoriją apimanti pasiutligės oralinė vakcinacija buvo pradėta 2006 metais, o per 
pastaruosius 12 metus vakcinuojant laukinius gyvūnus buvo panaudota daugiau nei 13 mln. vakcinos dozių. 
 
Darbo tikslas – Įvertinti pasiutligės oralinės vakcinacijos programų efektyvumą rudųjų lapių (Vulpes vulpes) ir usūrinių 
šunų (Nyctereutes procyonoides) populiacijose 2014 – 2018 metų laikotarpiu Lietuvoje.  
 
 
Uždaviniai 
 

1. Atskleisi pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo tiriamumą tarp laukinių gyvūnų 2014 – 2018 metų 
laikotarpiu Lietuvos teritorijoje. 

2. Ištirti pasiutligės oralinės vakcinacijos programų efektyvumą rudųjų lapių ir usūrinių šunų populiacijose. 
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3. Nustatyti  pasiutligės atvejų dinamiką Lietuvoje 2006-2018 metų periodu. 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Lietuvos Respublikos teritorijoje sumedžioti ir tyrimams pristati rudųjų lapių ir usūrinių šunų mėginiai. 2014-
2018 metų laikotarpiu ištirta 8734 idividų mėginių, iš kurių 6911 rudųjų lapių ir 1823 usūriniai šunys.  

 
Tyrimų metodika 
 

Tiriant pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumą svarbu tinkamai surinkti ir pristatyti mėginius į Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinius vienetus. Kiekviename VMVT teritoriniame vienete surinktas 
mėginių kiekis tiesiogiai proporcingas teritorijos dydžiui. Epidemiologinei stebėsenai skirti mėginiai buvo surinkti iš 
visų galimai užsikrėtusių usūrinių šunų ir rudųjų lapių, iki 80 proc. sudarė sumedžioti gyvūnai, apie 10 – 20 proc. rasti 
negyvi laukinėje gamtoje ir likę 2 – 5 proc. kitais būdais užmušti ar kitaip nugaišę gyvūnai. Mėginiai buvo surenkami 
tik iš medžioklės plotų naudotojų ir veterinarijos gydytojų. Pasiutligės nustatymui į laboratoriją buvo pristatomi lavonai 
arba tik gyvūno galva. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo įvertinimui į laboratorijas buvo siunčiami usūrinių 
šunų ir lapių lavonai arba tik gyvūno galva ir papildomai pridedami kraujo serumo mėginiai. Siunčiami į laboratoriją 
mėginiai turi būti pateikiami sandariose pakuotėse ir iki tyrimo atlikimo laikomi šaltai, tačiau negali būti užšaldomi. 
Taip pat mėginius nerekomenduojama konservuoti formalinu, nes šios medžiagos poveikis trukdo atlikti viruso 
išskyrimą, sumažina imunohistocheminio tyrimo jautrumą ir gali iškreipti tyrimo rezultatus. 

Specifinių pasiutligės antikūnų  tyrimams mėginiai buvo renkami ištisus metus, visų oralinės vakcinacijos etapų 
metu nepriklausomai nuo vakcinacijos periodo. Mėginiai saugomi -20°C temperatūroje ir naudojami kontroliniams 
tyrimams. Medžioklės sezono metu nušautų usūrinių šunų ir rudųjų lapių kraujo mėginiai buvo surenkami lauko 
sąlygomis tiesiogiai iš krūtinės ląstos, 24 valandas laikomi +4 °C talpinami, atskirtas kraujo serumas surenkamas ir 
laikomas -20°C temperatūroje iki serologinio specifinių antikūnų tyrimo atlikimo. 

Oralinės vakcinacijos efektyvumas buvo tiriamas vadovaujantis trimis kriterijais: 
1. Pasiutligės epidemiologinės situacijos kaita usūrinių šunų ir rudųjų lapių populiacijose (laboratorijoje 

nustatytų teigiamų pasiutligės atvejų skaičius mažėjimu programos vykdymo periodu); 
2. Vakcinos biologinio žymens – tetraciklino nustatymu usūrinių šunų ir rudųjų lapių dantų ar žandikaulių 

mėginių mikrotominiuose pjūviuose; 
3. Vakcininių pasiutligės antikūnų nustatymu usūrinių šunų ir rudųjų lapių kraujo serume imunofermentiniu 

metodu (EC, 2002; WHO, 2004). 
Usūrinių šunų ir rudųjų lapių teigiami pasiutligės atvejai buvo nustatomi pagal standartizuotus referentinius 

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos metodus (WHO, 2004; OIE, 2008, 2009) pritaikant referentinius 
fluorescencentinį antikūnų nustatymo metodą  ir viruso izoliavimo audinių kultūroje metodą. Šio tyrimo metu 
pateikiami Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) (OIE, 2009), Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI), apskričių ir rajonų 
veterinarijos laboratorijų statistiniai diagnostiniai duomenys, įvertinami tik NMVRVI Virusologinių tyrimų 
referentinėje laboratorijoje patvirtinti teigiami pasiutligės atvejai ir vakcinacijos kontrolės mėginiai. 

Duomenys tyrimų analizei buvo imti iš Valsybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir 
gerovės skyriaus. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Analizuojant iš VMVT gautus duomenis pirmiausia buvo kreipiamas dėmesys kiek mėginių iš kokių teritorijų 

buvo surenkama. Kasmet paimamų mėginių kiekis buvo skirtingas (1 pav.). 
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1 pav. VMVT 2014-2018 metų laikotarpiu ištirtų mėginių kiekis 
 

Nuo 2014 metų iki 2018 metų surenkamų mėginių skaičius labai pakito. 2014-2016 metais paimamų mėginių 
skaičius kito nežymiai ir buvo santykinai pastovus, o štai 2017 metais surenkamų meginių kiekis sumažėjo net 35% taip 
įvyko dėl to, kad VMVT sumažino teritoriją iš kurios buvo imami mėginiai. 2017 metais mėginiai buvo imti nebe iš 51 
teritorinio padalinio, o tik iš 34 teritorinių padalinių. Sumažėjus tiriamai teritorijai mėginiai nebebuvo imami iš šiaurės 
vakarinio Lietuvos teritorijos ketvirčio, o tyrimai vykdomi visoje pietinėje ir rytinėje dalyje. 

2018 metais surenkamų mėginių kiekis dar labiau sumažėjo ir sudarė tik apie 28% nuo 2014-2016 metų 
kasmet surenkamo mėginių skaičiaus. Tai vėl gi vyko dėl tiriamos teritorijos mažėjimo, nes 2018 metai liko tik 17 
teritorinių padalinių,  kuriuose  buvo renkami mėginiai, tuo tarpu meginių kiekis surenkamas kiekviename teritoriniame 
padalinyje beveik nekito arba kito nežymiai. 2018 metais tiriama teritorija apėmė šiaurrytinę Lietuvos teritorijos dalį, 
bei visą su Baltarusija besiribojančią teritoriją. Mėginių skaičius ir tiriamoji teritorija mažinama, nes fiksuojamų 
pasiutligės atvėjų labai sumažėjo. 

Tyrimams mėginiai buvo imami iš sumedžiotų rudųjų lapių ir usūrinių šunų kūnų. Sumedžioti gyvūnai buvo 
skirtingų rūšių, o taip pat ir skirtingų amžiaus klasių dėl šios priežasties analizuojant pasiutligės oralinės vakcinacijos 
efektyvumą buvo išskirtos atskiros gyvūnų rūšys, o taip pat gyvūnai skirstomi pagal amžiaus klases (2 pav., 3 pav. ). 

 

 
 

2 pav. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo vertinimas usūrinių šunų populiacijoje 
 

Išanalizavus duomenis ir juos pateikus grafiškai (2 pav.) matyti, kad tarp ištirtų jaunų usūrinių šunų teigiamą 
tertaciklino žymenį tiriamuoju laikotarpiu (2014-2018 m.) turėjo nemažiau nei 40% mėginių, bet  tetraciklino žymenį 
turinčių mėginių kiekis neviršijo 73%. Tuo tarpu tarp suaugusių usūrinių šunų mėginių, rasta daugiau su vakcina 
santykį turėjusių individų, o jų kiekis svyruoja nuo 62% iki 93%. Serologinis tyrimas parodė, kad efektyvų imunitetą 
turi tik 26% (2016 m.) – 64% (2014 m.) ištirtų jaunų usūrinių šunų, o suaugusių usūrinių šunų mėginių tyrimai parodė 
akivaizdžią efektyvaus imuniteto mažėjimo tendencija nuo nuo 76% (2014 m.) iki 36% (2018 m.) 
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3 pav. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo vertinimas rudųjų lapių populiacijoje 
 

Rudųjų lapių ištirtuose mėginiuse gana didelis tetreciklino žymenį turinčių mėginių kiekis jis svyruoja nuo 54%  
iki 85%, o tarp suaugusių lapių šis kiekis svyruoja nuo 83% iki 97% tai parodo, kad rudosios lapės dažniau kotaktuoja 
su vakcina nei usūriniai šunys. Rudųjų lapių mėginių serologiniai tyrimai parodė, kad tarp ištirtų tiek suaugusių ,tiek 
jaunų lapių aktyvų imunitetą turėjusių individų kiekis tiriamuoju laikotarpiu mažėjo ir 2018 metais neviršijo 34% nuo 
tirtų mėginių kiekio. 

Pasiutligės oralinės vakcinacijos  efektyvumo vertinimui, duomenys analizuojami ir neišskiriant tyrimų nei pagal 
tirtą gyvūnų rušį, nei pagal gyvūnų amžių (4 pav.) 

 

 
 
4 pav. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo vertinimas 
 

Vertinant visus VMVT atliktus tyrimus, neišskiriant jų nei pagal gyvūnų rušis, nei pagal amžiaus grupes, 
matoma, kad tetraciklino tyrimo teigiamų mėginių skaičius rodo nedidelį nestabilumą ir efektyvumas svyruoja nuo 
60,15% iki 83,79%. Viso tiriamojo laikotarpio metu stebima serologinio tyrimo teigiamų mėginių skaičiaus 
sumažėjimas, jis per tiriamojo laikotarpio penkmetį sumežėjo 2,2 karto. 

Pasiutligės oralinės vakcinacijos programos efektyvumą geriausiai patvirtina pasiutligės atvėjų dinamika ne tik 
tarp naminių gyvūnų, bet ir tarp laukinių gyvūnų (5 pav.). 
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5 pav. Pasiutligės atvėjai lietuvoje 
 

Pradedant taikyti pasiutligės oralinę vakcinacija Lietuvos teritorijoje buvo fiksuojama virš 2 tūkst. pasiutligės 
atvejų iš kurių 15,6% sudarė atvejai tarp naminių gyvūnų. Vykdant pasiutligės oralinę vakcinacija pasiutligės atvėjų 
Lietuvos teritorijoje ėmė smarkiai mažėti. Paskutinis pasiutligės atvėjis tarp naminių gyvūnų buvo nustatytas 2013 
metais šuniui Šalčininkų rajone prie pat sienos su Baltarusija. 2015 metai buvo paskutiniai, kai pasiutligės atvejai 
fiksuoti Lietuvoje tarp laukinių gyvūnų, šie du atvėjai fiksuoti dviejų mėnesių laikotarpyje Ignalinos rajone į tą pačią 
sodybą atklydusiems usūrimiam šuniui ir rudajai lapei. Po dešimtmetį vykdytos pasiutligės oralinės vakcinacijos, nuo 
2016 metų Lietuvos teritorijoje nebefiksuojama pasiutligės atvejų, nors efektyvų imunitetą turinčių individų gausa 
mažėja, bet to pakanka palaikyti ligą sukontroliuotą. 
 
Išvados 
 

1. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo tiriamumas 2014-2018 metais sumažėjo. 2014-2016 metais 
tiriamų mėginių kiekis viršyjo 2,1tūkst. vnt., 2017 metai buvo tirta tik 1462-jų individų mėginiai, o 2018 
mėginių skaičius sudarė vos 639 vienetus. 

2. Pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumas tiriamuoju laikotarpiu išlieka didelis. Kontaktą su vakcina 
turėjusių individų kiekis kasmet svyruoja nuo 60,15% iki 83,79%. Aktyvų imunitetą turėjusių individų kiekis 
kasmet mažėjo ir 2018 metais sudaro 33,87%. 

3. 2006-2015 metų laikotarpiu pasiutligės atvėjų skaičius  mažėjo nuo 2232 atvėjų per metus iki 2 atvėjų per 
metus, o 2016-2018 metų laikotarpiu pasiutligės atvejų Lietuvos teritorijoje neužfiksuota. 
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EFFECTIVENESS OF THE ORAL VACCINATION OF POPULATIONS OF A RED FOX 
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Summary 
 

The analysis was carried out using the data of the State Food and Veterinary Service (SFVS) research in 2014-
2018. Also, it was used the SFVS’s data which has shown results of performing rabies oral vaccination 
monitoring studies. As well, in this paper work it was used the SFVS Animal Health and Welfare Department 
data on rabies situation in Lithuania. It was analysed the effectiveness of oral rabies vaccination in Raccoon 
Dogs and Red Foxes populations. It was established the investigation of the 2014-2018 rabies oral vaccination 
monitoring in Lithuania. Also, it was determined the percentage of individuals who contacted the vaccine. What 
is more, the percentage were ranging 60% to 84%. Moreover, the percentage of individuals with active immunity 
were ranging 34% to 75%, as well. It was stated that the number of individuals who have been in contact with 
the vaccine has been changed every year, but does not fall below 60%. However, the number of individuals with 
active immunity decreases each year during the period of studies and it was almost 34% in 2018. The dynamics 
of rabies arrivals in the territory of the Republic of Lithuania in 2006-2018 was also established. And it has been 
reported that rabies has been controlled in the territory of Lithuania in 2006-2016 and since 2016 no cases of 
rabies have been recorded here.  

 
Keywords: rabies, rabies oral vaccination, a Red Fox, a raccoon dog, Lithuania. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
GELTONSKRUOSČIŲ ŽALČIŲ (NATRIX NATRIX L.) IR PAPRASTŲJŲ ANGIŲ (VIPERA 
BERUS L.) GAUSA NOTIGALĖS TELMOLOGINIO DRAUSTINIO TERITORIJOJE 
 
Jolita PRETKUTĖ 
 
Santrauka 

 
Informacija apie Lietuvoje gyvenančių gyvačių populiacijas nebuvo sistemingai kaupiama bei aprašoma. Specialių tyrimų 
apie geltonskruosčių žalčių (Natrix natrix L.) ir paprastųjų angių (Vipera berus L.) gausumą taip pat nėra.  2017-2018 metų 
sezonais lauko tyrimai vykdyti Notigalės telmologinio draustinio teritorijoje. Iš viso apeitos 47 transektos, tai sudarė 271 km. 
Tyrimai buvo atlikti skirtingais metų laikais (pavasarį, vasarą, rudenį). Bendras aptiktų individų skaičius – 249 vnt. Vykdant 
tyrimus abiejų metų stebėjimo sezonais dominavo geltonskruosčiai žalčiai (Natrix natrix L.) - jų rasta  213 individai (85,5%). 
Lyginant su žalčių sutinkamumu, paprastųjų angių aptikta beveik 6 kartus mažiau - 36 individai (14,5% nuo visų sutiktų 
gyvačių skaičiaus), nepriklausomai nuo metų laiko. Paprastųjų angių (Vipera berus L.) sutinkamumas pagal amžių nuo kovo 
mėnesio iki spalio mėnesio buvo tolygus, ryškaus skirtumo jauniklių gausėjimo atžvilgiu nebuvo. Iš viso sutikta 4 angių 
jaunikliai (tai sudarė 12% nuo visų angių skaičiaus). Nors 2017-2018 vasaros mėnesiais ir 2018 metų rudenį, pasiruošimo 
žiemos miegui metu, angių sutikta gausiau nei kitais tyrimo laikotarpiais, neišskirta vieno konkretaus mėnesio, kai jų 
sutinkamumas buvo didžiausias. Iš 36 angių, užfiksuotų visose tyrimų vietose dviejų sezonų metu, patinų ir patelių buvo po 
lygiai. Žalčių sutinkamumą labiausiai lemia jų poravimosi ir jauniklių vedimo periodai. Daugiausiai jauniklių sutinkama 
rudenį, kai jie gimsta, o suaugėliai dažniau aptinkami pavasarį, kai vyksta poravimasis.  Suaugę individai masyvesni, todėl 
juos lengviau pastebėti. Vertinant pagal amžių,  suaugėlių sutinkamumas buvo tolygus visą tyrimo periodą, o didžiausias 
jauniklių sutinkamumas buvo rugsėjo mėnesį. Žalčių lytis nebuvo nustatinėta.  
 
Raktiniai žodžiai: herpetofauna, gyvatės, morfologija, buveinės, variacija, draustinis. 
 

Įvadas 
 
Gyvatės yra mažiausiai tiriama grupė tarp stuburinių (Лукьянова, 2011). Notigalės telmologinio draustinio 

teritorijoje gyvena dviejų tipų gyvatės: paprastoji angis (Vipera berus L.) ir geltonskruostis žaltys (Natrix natrix L.). 
Paprastoji angis – jauniausia anginių gyvačių šeimos rūšis, susiformavusi Vidurio Europos ledynmečio epochos 
pabaigoje. Geltonskruostis žaltys, kaip ir angis, yra paplitęs Europoje, Azijoje, (kai kur) Šiaurės Afrikoje (Бакиев, 
2007). Žiemoti gyvatės eina spalio – lapkričio mėn., o pabunda kovo – balandžio mėn. (Коросов, 2010). Abi gyvačių 
rūšys yra plačiai paplitusios, tačiau palyginus mažai žinoma apie jų gausą. Įvertinti tokių rūšių būklę yra gana sunku, 
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nes jos dažnai būna savo buveinėse bei išlieka nepastebimos. Lietuvoje nėra atlikta panašių tyrimų apie šias dvi gyvačių 
rūšis. Todėl šis tyrimas apžvelgs jų pasiskirstymo ypatumus, ekologijos supratimą, palankiausius metodus šių gyvačių 
rūšių stebėjimui, juolab, kad angys sparčiai nyksta (Gibbons 2000, Wilkinson ir Arnell 2011). Išsamios žinios apie 
gyvačių sutinkamumą įvairiais sezonais bus svarbi informacija miškininkams, ekologams ir kitiems specialistams. 
Suformuluota hipotezė – gyvačių rūšys gyvena arčiau sausesnių sklypų pakraščių, bet netoli aukštapelkės, o  metų laikai 
turi įtakos gyvačių sutinkamumo dažniui. Atliekant tyrimus buvo bandoma nustatyti jų gausą tam tikrose draustinio 
zonose (taip pat tankį įvairiais metų laikais).  
 
Darbo tikslas – išanalizuoti geltonskruosčių žalčių (Natrix natrix L.) ir paprastųjų angių (Vipera berus L.) 
sutinkamumą bei pasiskirstymą pagal lytį aktyviuoju sezono metu Notigalės telmologiniame draustinyje. 
 
Uždaviniai 
 

Herpetofaunos stebėjimui buvo iškelti šie uždaviniai: 
1. Įvertinti geltonskruosčių žalčių sutinkamumą t.y. koks skaičius individų gali būti sutikamas vienoje vietoje. 
2. Išnagrinėti paprastųjų angių sutinkamumą pagal amžių įvairiais metų sezonais bei sutinkamumą mėnesiais- 

nuo kovo mėnesio iki spalio mėnesio. 
3. Išanalizuoti geltonskruosčių žalčių sutinkamumą pagal amžių įvairiais metų laikais- pavasarį, vasarą, rudenį 

bei įvairiais metų mėnesiais. 
4. Išanalizuoti paprastųjų angių sutinkamumą pagal lytį įvairiais metų laikais ir mėnesiais.  

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
Geltonskruosčių žalčių (Natrix natrix L.) ir paprastųjų angių (Vipera berus L.) populiacija. Tyrimai atlikti 

Notigalės aukštapelkėje, esančioje Kupiškio ir Rokiškio rajonų sandūroje. 
Tyrimų metodika 
 

Apskaitos buvo vykdomos transektose 2017 ir 2018 m. nuo kovo pabaigos iki spalio pabaigos. Apskaitos buvo 
pradedamos nuo 9 val. ryto. Ėjimo pelke dažnumas buvo subalansuotas siekiant sumažinti gyvačių sudirginimo riziką 
t.y. eita apytikriai kas 5 dienas ir rečiau,  norint išvengti įprasto gyvačių gyvenimo ritmo sutrikdymo. Apskaita buvo 
atliekama pagal standartinius metodus, patvirtintus herpetologiniuose tyrimuose (Dinesman, Kaletskaya, 1952, 2012). 
Tyrimai buvo pradedami pavasarį (kovo mėn. pabaiga – gegužės mėn.), tęsiami vasarą (birželio mėn. – rugpjūčio mėn.) 
ir  baigiami rudenį (rugsėjo mėn. – spalio mėn. pabaiga).   

Tiriamoje transektoje gyvatės buvo skaičiuojamos 4 metrų juostos plotyje. Iš viso apeitos 47 transektos, tai 
sudarė 271 km. Gyvačių gausai ir transektoms žymėti buvo naudojamas Notigalės telmologinio draustinio planas. Plane 
tuoj pat buvo žymima kiekviena vieta, kur pastebėta besišildanti gyvatė. Žymima buvo gyvatės šildymosi vieta bei data 
sezoninės dinamikos pokyčiams išanalizuoti. Gyvatės amžius nustatomas vizualiniu metodu pagal kūno sudėjimą ir ilgį 
(iki 3 metų). Menko kūno sudėjimo individas laikomas, kai kūno ilgis siekia iki 25 cm - jaunikliai, o kiti viršijantys 
šiuos parametrus - suaugę.  

Duomenys apdoroti Microsoft Excel programa. Erdvinis pasiskirstymas analizuotas GIS ArcMap 10.2.2 
programa. 
 
Rezultatai  

 
Geltonskruostis žaltys ir paprastoji angis paplitę visoje Notigalės draustinio teritorijoje, tai parodo jų 

sutinkamumas transektose 2017-2018 metų sezonais (1 pav.).  
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1 pav. Notigalės telmologinio draustinio teritorija su transektomis (žydros linijos) ir radimvietėmis (geltoni taškai) 
 

2017-2018 metų sezonais atlikus herpetofaunos stebėjimus buvo nustatytas gyvačių pasiskirstymas pagal amžių. 
Bendras aptiktų individų skaičius – 249 vnt., iš jų paprastųjų angių 36 (14,5%), o geltonskruosčių žalčių – 213 individų 
(85,5%). 2017 metais stebėtos 7 angys ir 142 žalčiai, buvo nueiti 176 km. 2018 metais stebėtos 29 angys ir 71 žaltys, 
buvo nueiti 95 km.  Draustinio teritorijoje tarp visų gyvačių dominuoja geltonskruostis žaltys, tačiau jo sutinkamumo 
dažnis vienoje vietoje (lyginat 2017 ir 2018 metus) skiriasi (2 pav., 3 pav.). 

 

 
 

2 -3 pav. Geltonskruosčių žalčių 2017-2018m. sutinkamumo dažnis vienoje vietoje 
 

2017 metų stebėjimo sezono metu vienoje vietoje dažniausiai buvo galima sutikti 5 geltonskruosčius žalčius, o 
2018 metais dažniausias stebėtų žalčių skaičius buvo po vieną ar du toje pačioje vietoje.  

Paprastosios angies sutinkamumo skaičiaus svyravimus lemia kritulių kiekis stebėjimo sezono metu 
(http://www.meteo.lt/lt/naujienos/-/asset_publisher/RrOmWx3nFPCR/content/2017-09-27-2017-uju-vasara-
pasizymejo-dideliu-krituliu-kiekiu-ja-vejasi-ir-ruduo?inheritRedirect=false). Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos duomenimis 2017 metai buvo labai lietingi ir drėgni lyginant su 2018 metais. Būtent tai turėjo 
įtakos paprastųjų angių sutinkamumo dažnumui (4 pav., 5 pav.). 
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4 - 5 pav. Paprastųjų angių sutinkamumas pagal amžių 2017-2018 metų sezonais 
 

Paprastųjų angių aptikimo skaičiai retai kada būna dideli, bet aukščiau paminėtas veiksnys gali lemti gyvačių 
aptikimo sumažėjimą, todėl lietingi metai apsunkina šios rūšies gausumo analizę. Jų aptikimas pagal amžių (4 pav., 5 
pav.) suskirstytas į metų laikus. 2017 metais jauniklių aptikta vasarą ir rudenį – 2 individai. Šis skaičius yra nuo visų 
2017 metais aptiktų angių skaičiaus (iš viso buvo aptikti 7 vnt.), o tai sudaro 28,6% gyvačių. 2018 metais palankios oro 
sąlygos (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis) sąlygojo žymiai dažnesnį 
gyvačių sutinkamumą, tačiau šio sezono metu rasti taip pat tik 2 jaunikliai, kurie sudarė 7% nuo visų aptiktų 29 individų 
skaičiaus.   

 
Gyvačių sutinkamumo dažnumą pagal amžių taip pat įtakojo tam tikras sezono mėnuo (6 pav., 7 pav.). Verta 

paminėti, kad gyvačių sutinkamumo mėnuo ne visada atspindi gyvačių gimstamumo mėnesį.    
 

 
 

6 -7 pav. Paprastųjų angių sutinkamumas pagal amžių aktyvumo 2017-2018 metų mėnesiais 
 

2017 ir 2018 metais stebėtų angių dominavo suaugusių individų sutinkamumas – iš viso aptikti 36 individai. 
2017 metais rasti 5 (14%), o 2018 metais net 27 (76%) suaugėliai. Suaugę individai masyvesni, todėl juos lengviau 
pastebėti, tačiau taip pat buvo aptikta jauniklių - 2017 metais 2  (29%), 2018 metais taip pat 2 (7%) jaunikliai (iš viso tai 
sudaro 12% nuo visų sutiktų angių). 

Tarp geltonskruosčių žalčių sutinkamumo ir gimstamumo galima įžvelgti tam tikrą ryšį (8 pav., 9 pav.), nes 
žalčiukai išsirita rudeniop. 

 
8 -9 pav. Geltonskruosčių žalčių sutinkamumas pagal amžių 2017-2018 metų stebėjimo sezonais 
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2017 metais dažniausiai buvo sutinkami vyresnio amžiaus žalčiai – aptikti 86 suaugę individai ir 56 jaunikliai, 

tai sudaro 61% ir 39% aptiktų gyvačių. 2017 metų vasarą aptikta daug suaugusių žalčių, o rudenį - jauniklių, todėl 
galima teigti, kad kuo daugiau suaugėlių aptikta, tuo didesnė tikimybė, kad rudenį jauniklių sutinkamumas bus didesnis 
(8 pav.). Pagal 2018 metais gautus darbo rezultatus, žalčių aptikta 71 vnt., t.y. 34% nuo abiejų sezonų žalčių kiekio, o 
jauniklių sutikta labai mažai – vos 4 vnt., tai sudarė tik 2% nuo visų sutiktų žalčių 2017- 2018 metų stebėjimo sezonais. 

Geltonskruosčių žalčių sutinkamumo dažnumui pagal amžių turi įtakos jų sutikimo mėnesis (10 pav., 11pav.). 

 
10 -11 pav. Geltonskruosčių žalčių sutinkamumas mėnesiais 
 

2017 metais dominavo jauniklių sutinkamumas – rugsėjį aptikti 46 individai, tai sudarė 33% nuo 142 sutiktų 
žalčių. Daugiausiai 2017 metų stebėjimo sezono metu buvo sutinkami pirmamečiai žalčiukai. Žvelgiant į 2018 metais 
aptiktus žalčius, matyti, kad dominuoja suaugėliai – birželį jų rasta 33 (47%) vnt., jauniklių aptikta labai mažai.  

Iš 36 angių, užfiksuotų visose tyrimų vietose dviejų sezonų metu, patinų ir patelių buvo po lygiai (po 18 vnt.). 
2017 m. įvairių sezonų metu (12 pav., 13 pav.) paprastųjų angių pagal lytį buvo sutinkama beveik vienodai- sutikti tiek 
patinai, tiek patelės, ryškus vienos lyties dominavimas nepasireiškė. 

 
 

12 -13 pav. Paprastųjų angių lyčių pasiskirstymas pagal 2017- 2018 metų sezonus 
 
Paprastųjų angių sutinkamumas 2017-2018 metų stebėjimo sezonais buvo beveik tolygus. Tačiau reikėtų 

pabrėžti, kad 2017 metais sutikti vos 7 (19%) individai, iš jų 3 patinai ir 4 patelės. 2018 metų sezoną sutikti 29 (81%)  
individai, iš kurių buvo 15 patinų ir 14 patelių.  

Tačiau paprastųjų angių sutinkamumas pagal lytį tam tikrais mėnesiais ryškiai skyrėsi. Galima įžvelgti kuriais 
mėnesiais gausiau sutinkamos patelės, o kuriais – patinai (14 pav., 15 pav.). Literatūroje minima (Коросов , 2010), kad 
patinai anksčiau nubunda po žiemos miego nei patelės, tad jų sutinkamumas kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais 
tikėtina bus dažnesnis.  
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14 -15 pav. Paprastųjų angių lyčių pasiskirstymas pagal 2017- 2018 metų mėnesius 
 

2017-2018 metų stebėjimų metu paprastųjų angių patinai buvo sutinkami dažniau nei patelės. Angių patinai 
dažniausiai buvo sutinkami kovo iki gegužės mėnesiais. 2017 metais aptikti du individai – 1 patinas ir 1 patelė, o 2018 
metais – 4 individai, t.y. 2 patinai ir 2 patelės. Patinai buvo sutinkami ir birželio mėnesį: 2017 metais aptiktas 1 patinas, 
2018 metais – 5 patinai. Birželis – tai etapas po gyvačių poravimosi sezono, kai patelės iki pat rudens būna ne tokios 
aktyvios kaip patinai. Tai atspindi 2018 metų (15 pav.) grafikas. Lyginant 2017 ir 2018 metų stebėjimo sezonus, galima 
teigti, kad bendras aptiktų patinų skaičius buvo 18 vnt., patelių – taip pat 18 vnt., todėl nustatyti gyvačių sutinkamumą 
pagal lytį lengviausia išskiriant tam tikrus mėnesius. 

 
Išvados 
 

1. Geltonskruosčių žalčių (Natrix natrix L.) sutinkamumo vienoje vietoje 2017- 2018 metais skiriasi. Gauti 
rezultatai atskleidė, kad didžiausia tikimybė buvo sutikti 5 žalčius vienoje vietoje.  

2. Paprastųjų angių (Vipera berus L.) sutinkamumas pagal amžių nuo kovo mėnesio iki spalio mėnesio buvo 
tolygus, ryškaus skirtumo jauniklių gausėjimo atžvilgiu nebuvo. Nors vasaros mėnesiais angių sutikta 
gausiau nei kitais tyrimo laikotarpiais, neišskirta vieno konkretaus mėnesio, kai angių sutinkamumas yra 
didžiausias. Lyginant su žalčių sutinkamumu, paprastųjų angių aptikta beveik 6 kartus mažiau - tik 36 
individai (14,5% nuo visų sutiktų gyvačių skaičiaus), nepriklausomai nuo metų laiko. Kiek gausiau angys 
sutiktos 2018 metų rudenį, pasiruošimo žiemos miegui metu. 

3. Vykdant tyrimus 2017-2018 metų stebėjimo sezonais dominavo geltonskruosčiai žalčiai (Natrix natrix L.), jų 
rasta  213 (85,5%). Žalčių sutinkamumą pagal amžių labiausiai lemia jų poravimosi ir jauniklių vedimo 
periodai. Daugiausiai jauniklių sutinkama rudenį, kai jie gimsta, o suaugėliai dažniau aptinkami pavasarį, kai 
vyksta poravimasis. Vertinant pagal amžių suaugėlių sutinkamumas buvo tolygus visą tyrimo periodą, o 
didžiausias jauniklių sutinkamumas buvo rugsėjo mėnesį.  

4. Vertinant duomenis pagal metų laikus ryškaus skirtumo tarp paprastųjų angių (Vipera berus L.) patinų ir 
patelių aptikimo skaičiaus nebuvo. Tačiau šių gyvačių sutinkamumas pagal lytį tam tikrais mėnesiais skyrėsi. 
2017 m. liepos mėnesį sutiktos tik patelės (2 vnt.), 2018 m. angys dažniausiai buvo sutinkamos birželio 
mėnesį (5 patinai ir 5 patelės). 
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GRASS SNAKE (NATRIX NATRIX L.) AND VIPERA (VIPERA BERUS L.) FREQUENCY IN 
TELMOLOGICAL RESERVE TERRITORY OF NOTINGALE 
 
Jolita PRETKUTĖ 
 
Summary 
 

Information on the populations of snakes living in Lithuania has not been systematically collected and described. 
There are also no special studies on grass snake (Natrix natrix L.) and viper (Vipera berus L.) abundance. In the 
2017-2018 seasons, field research was carried out in the territory of the Notigale Telmological Reserve. In total, 
47 transects were bypassed, which was 271 km. Studies were conducted at different seasons (spring, summer, 
autumn). Total number of individuals detected - 249 pcs. Grass snake (Natrix natrix L.) dominated the surveys in 
both years, with 213 individuals (85.5%) found. Compared to the happiness of the weeds, almost 6 t imes less 
common individuals were found - 36 individuals (14.5% of all snakes), regardless of the time of year. The age of 
vipera (Vipera berus L.) according to age was similar between March and October, with no significant difference 
in the number of pups. A total of 4 juveniles were found (12% of the total number of openings). Although in the 
summer months of 2017-2018 and in autumn 2018, during winter preparation, the apertures were more abundant 
than in other study periods, there was no single month when they had the highest incidence. females were equal. 
Grass snake compliance is mostly determined by the periods of mating and rearing. Most juveniles are found in 
autumn when they are born, and adults are more likely to be found in the spring when mating is taking place. 
Adult individuals are massive, making them easier to spot. In terms of age, adult compliance was consistent 
throughout the study period, with the highest incidence of juveniles in September. Grass snake sex has not been 
identified. 
 
Keywords: herpetofauna, snakes, morphology, habitat, variation, reserve. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 

 
MEDŽIOKLĖS REIKŠMĖ VISUOMENEI LIETUVOJE 

 
Elinga RAMANAUSKAITĖ-ŽAROMSKIENĖ 
 
Santrauka 
 

Kintant medžioklės reikšmei visuomenėje svarbu tirti, kokia yra medžioklės reikšmė atskirose šalyse, o 
medžioklės reikšmė Lietuvos visuomenės atžvilgiu nėra pakankamai ištyrinėta. Darbo tikslas – išanalizuoti 
medžioklės ekonominę, socialinę bei kultūrinę reikšmę visuomenei Lietuvoje. Tyrimo objektas - Lietuvos 
medžioklės ūkis. Tyrimo metodai: teisės aktų analizė, anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė. Nustatyta, 
jog medžioklė Lietuvoje yra griežtai reglamentuota veikla. Lietuvoje medžioklės svarba nemažėja, tai rodo 
stabilus medžiotojų skaičius, augantys medžiojamųjų gyvūnų medžioklės limitai. Miškingumas Lietuvoje 
stabilus. Anketinės apklausos rezultatai atskleidė, jog medžioklė visuomenei reikšminga ekonominiu aspektu (tai 
darbo vietas, pridėtinę vertę kurianti veikla, tačiau didesnė nauda pasireikštų intensyviau plėtojant medžioklės 
sektorių), socialiniu aspektu (medžioklė – tai kultūrinė tradicija, bendruomeniškumą skatinanti veikla), 
gamtosauginiu aspektu (teigiamas poveikis laukinei gamtai ir žemės ūkiui).  
 
Pagrindiniai žodžiai: medžioklė; medžiotojas; visuomenė; laukiniai gyvūnai.  

 
Įvadas 
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Pastaruoju metu visuomenėje stebimas neigiamas požiūris į medžioklę. Straipsniai medžioklės tematika ir viešai 

aptariamos medžioklės problemos viešojoje erdvėje sulaukia kritinių komentarų, o tai formuoja bendrą neigiamą 
medžioklės ir medžiotojų įvaizdį bei menkina jos reikšmę visuomenėje. Dėl to aktualu tirti medžioklės reikšmę 
visuomenei ir nustatyti objektyvius medžioklės reikmės visuomenei aspektus.  

Mokslinėje literatūroje ir teisės aktuose pateikiama medžioklės samprata nevienareikšmė. Užsienio šalių 
literatūroje (Laufer, 2012; Bronner, 2008) medžioklė suvokiama daugiau kaip rekreacinio pobūdžio veikla, apimanti 
laukinių žvėrių paiešką, jų sekimą ir sugavimą, kartu apimant ir gamtos pažinimo siekius. Pagal Lietuvos Respublikos 
medžioklės įstatymą (2002), medžioklė - ,, medžiojamųjų gyvūnų apsauga ir racionalus naudojimas vadovaujantis šiuo 
Įstatymu, kitais medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgiant į ekologines medžioklės plotų sąlygas, 
etikos normas bei šalies medžioklės kultūros tradicijas” (2 str. , 8 d.), taigi rekreacinis medžioklės tikslas eliminuotas.  

Vertinant istorinėje perspektyvoje, medžioklės reikšmė visuomenėje kito: nuo pragyvenimo ir maisto šaltinio, 
ilgainiui medžioklė įgijo pramogos, laisvalaikio, sportinės veiklos, socialinio statuso reikšmę. Iki XX a. medžioklė buvo 
vykdoma netausojant gyvūnų populiacijos, bet nuo XX a., kai daugelyje šalių žemės ūkis, vidaus ir tarptautinė prekyba 
išplėtoti tiek, kad medžioklė nebesiejama su išgyvenimo ir mitybine būtinybe, pradėtas sistemingas medžioklės 
reguliavimas, gyvūnų populiacijos apsauga ir atkūrimas, smarkiai sumažėjo pramoninės medžioklės apimtys, 
medžioklės srityje akcentuojami gamtosauginiai tikslai (Eliason, 2008; Laufer, 2012).  

Kintant medžioklės reikšmei šiuolaikinėje visuomenėje, yra tiriama kokia medžioklės reikšmė atskirose šalyse 
šiuo metu (Caro ir kt., 2017; Von Essen ir kt. 2015). Medžioklės reikšmė Lietuvos visuomenės atžvilgiu dar nėra 
pakankamai ištyrinėta. Nors Lietuvoje medžioklė turi gilias tradicijas, o pastaraisiais metais medžiotojų Lietuvoje yra 
daugiau nė 30 tūkst., visuomenės požiūris į šį procesą mažai analizuotas. 2018 metais atliktas anketinis tyrimas 
atskleidė supratimo atotrūkį tarp medžiotojų ir nemedžiojančių asmenų medžiotojo rolės visuomenėje atžvilgiu. 
Apklausus 117 medžiotojų ir 97 nemedžiojančių asmenų nustatyta, kad didžioji dalis medžiotojų mano, jog visuomenės 
akyse medžiotojas yra žvėrių ir paukščių žudikas (34%), tačiau didžioji dalis ne medžiotojų tvirtino, kad medžiotojas – 
atsakingas, medžiojamųjų gyvūnų išteklius tausojantis asmuo (39,1%) (Godvaišas, 2018). Apibendrinus mokslinės 
literatūros šaltinius, konstatuota, jog tyrimų kaip visuomenė vertina medžioklės procesą ir jo dalyvius yra nedaug. 
Mažai analizuota kaip jaučiasi patys medžiotojai, būdami viena iš socialinių grupių, bei kokią ekonominę ir socialinę 
reikšmę medžioklė turi šių dienų Lietuvos visuomenei. 

 
Darbo tikslas – atskleisti medžioklės ekonominę, socialinę bei kultūrinę reikšmę visuomenei Lietuvoje. 
 
Uždaviniai 

 
1. Charakterizuoti medžioklės sektoriaus ir jo reguliavimo Lietuvoje aspektus;  
2. Apibrėžti medžioklės ekonominės ir socialinės reikšmių visuomenei aspektus;  
3. Apibūdinti medžioklės gamtosauginę reikšmę.  
 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas - Lietuvos medžioklės ūkis. Tyrimas atliktas analizuojant anketinės apklausos ir Lietuvos 
miškingumo, medžiotojų duomenų, medžioklės rezultatų statistinius duomenis. Anketinėje apklausoje dalyvavo 
medžiotojai iš visos Lietuvos, duomenys surinkti paskelbus apklausos anketą internete.  

 
Tyrimų metodika 
 

Empirinis tyrimas atliktas taikant kiekybinį anketinės apklausos metodą. Parengta apklausos anketa, apimanti 
klausimus apie medžioklės ekonominę, socialinę, gamtosauginę reikšmę. Apklausa vykdyta 2019 m. vasario mėnesį, 
interneto tinklapyje www.apklausa.lt talpinant apklausos anketą. Apklausoje dalyvavo 152 medžiotojai iš visos 
Lietuvos. Anketinės apklausos rezultatai apdoroti naudojant MsExcel programa, atlikta aprašomoji analizė. 

Atlikta Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių medžioklės tvarką, analizė; analizuoti statistiniai 
duomenys Lietuvos medžioklės sektoriaus duomenys.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Medžioklės sektoriaus ir jo reguliavimo Lietuvoje apibūdinimas 
 
Lietuvoje medžioklė yra griežtai teisės aktais reguliuojama veikla. Pagrindinis medžioklę reguliuojantis teisės 

aktas Lietuvoje yra Lietuvos Respublikos (toliau – LR) medžioklės įstatymas (2002). Lietuvoje medžioklė yra griežtai 
reguliuojama ir licencijuojama veikla. Teisės aktuose aiškiai nurodoma, kokias sąlygas atitinkantys asmenys gali 

http://www.apklausa.lt/


JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

241 
 

medžioti, kaip išduodami medžiotojų bilietai, kokia medžiotojų mokymų ir egzaminavimo tvarka. LR medžioklės 
įstatyme (2002) ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse (2000) įvardinamos medžiojamų laukinių 
gyvūnų rūšys, nustatytas baigtinis sąrašas būdų, kuriais galima, bei terminai, kada galima medžioti medžiojamuosius 
gyvūnus. Medžioklės veiklos atskaitingumas ir kontrolė užtikrinama nustatant pareigą medžiotojams pildyti medžioklės 
lapą.  

LR Aplinkos ministerija vykdo medžiojamųjų gyvūnų apskaitą, prie jos privalo prisidėti medžioklės plotų 
naudotojai, pagal LR Aplinkos ministro įsakymą nr. D1-892 (2018) pildydami medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal 
pėdsakus sniege metodikoje numatytas formas. Atskiriems medžioklės sezonui LR Aplinkos ministro įsakymais yra 
patvirtinami kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, ir atskirai vilkų, sumedžiojimo per medžioklės sezoną 
limitai. 2014-2018 m. medžioklės sezonams nustatytų medžiojamųjų žvėrių limitų analizė rodo, jog kasmet auga stirnų 
(9-13 %), tauriųjų elnių (19-26 %), danielių (26-43 %) sumedžiojimo limitai, 2018-2019 m. sezonui vilkų limitas išaugo 
1,8 karto lyginant 2015-2018 m. ir 3,3 kartus lyginant su 2014/2015 m. sezonais (1 lentelė). Briedžių medžioklės limitų 
augimas kasmet lėtėjo, o 2018-2019 sezonui limitas sumažėjo 57 %.  

 
1 lentelė. Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, ir vilkų medžiojimo per medžioklės sezoną limitai  
 Medžiojamų 
gyvūnų rūšys 

Rodikliai  Medžioklės sezonai 
2014-2015 m. 2015-2016 m. 2016-2017 m. 2017- 2018 m.  2018-2019 m. 

Vilkai  Žvėrių skaičius  33 60 60 60 110 
Dinamika %  - 82 0 0 83 

Viso kanopiniai  Žvėrių skaičius  29572 33379 37558 42895 47271 
Dinamika % - 13 13 14 10 

Iš jų:          
Stirnos 

Žvėrių skaičius  23874 25967 28186 31619 35582 
Dinamika %  - 9 9 12 13 

Taurieji elniai  Žvėrių skaičius  4322 5437 6691 7995 9785 
Dinamika %  - 26 23 19 22 

Danieliai  Žvėrių skaičius  249 313 413 589 758 
Dinamika %  - 26 32 43 29 

Briedžiai  Žvėrių skaičius  1127 1662 2268 2692 1146 
Dinamika %  - 47 36 19 -57 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis LR Aplinkos ministro įsakymais (LR Aplinkos ministerija, 2019) 
 
Tokia medžiojamųjų gyvūnų medžioklės limitų dinamika siejama su gyvūnų išteklių dinamikos tendencija. 

Vieno medžioklės sezono metu dar sumedžiojama apie 16-17 tūkst. kitų plėšriųjų gyvūnų (daugiausia barsukų, lapių, 
mangutų, vilkų, miškinių ir akmeninių kiaunių, kanadinių audinių, paprastųjų meškėnų ir paprastųjų šakalų) 
(Kazlauskaitė, 2017).  

Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tęstinumui reikalingos miškingos vietovės. Vidutinis miškingumas Lietuvoje 
pagal LR Statistikos departamento (2019) duomenis 2015 m. buvo 33,4 % , 2018 m. 33,6 % , nuo 2014 m. padidėjo 0,3 
procentiniais punktais. Pagal Eurostat (2019) metodiką (įvertinant ir krūmynų plotus) miškingumas Lietuvoje 2015 m. 
siekė 38,7 % , pagal šią metodiką Europos Sąjungos kontekste Lietuva yra vidutinio miškingumo šalis, miškingesnės 
yra Skandinavijos šalys (Suomija, Švedija), kai kurios kaimyninės šalys (Estija, Latvija) ir kitos. 

Vidutinis medžioklės ploto vieneto dydis Lietuvoje yra 8650,1 ha. Didžiausi vidutiniai plotų vienetai (virš 9000 
ha) suformuoti Kauno, Tauragės ir Telšių apskrityse, medžioklės plotų dydis nekoreliuoja su vidutiniu apskrities 
teritorijų miškingumu. Absoliuti dauguma medžiotojų yra susibūrę į medžiotojų būrelius. Medžiotojų būreliams 
priklausančių medžiotojų skaičius Lietuvoje siekia apie 25 tūkst.  

Medžioklės produkcija – tai gaunama gyvūno mėsa, kailis, trofėjai. Žvėriena (ypač kanopinių žvėrių) yra 
vertingas maisto produktas. Pagal Aplinkos ministerijos pateikiamas laukinių žvėrių sumedžiojimo suvestines, galima 
teigti, kad mūsų šalyje kasmetinį sumedžiotų laukinių gyvūnų ir paukščių laimikį sudaro ne mažiau kaip 800 tonų 
žvėrienos. Ši mėsa nėra apskaitoma ir jos vertė nepapildo mūsų valstybės biudžeto. Daugumą šios mėsos Lietuvoje 
suvartoja patys medžiotojai (Kazlauskaitė, 2017), tik maža dalis patenka į rinką pardavimui. Lietuvoje veikia vos 
keletas specializuotų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtintų specializuotų žvėrienos tvarkymo 
įmonių, bei 11 nespecializuotų mėsos tvarkymo įmonių, turinčių teisę tvarkyti žvėrieną. Palyginimui, Vokietijoje 
2017/2018 metų medžioklės sezono metu vartotojams patiekta 36 tūkst. tonų žvėrienos, tame skaičiuje 19,7 tūkst. 
šernienos (www. wild-auf-wild). Lietuvos medžiotojai renka ir sumedžiotų gyvūnų trofėjus, LR Aplinkos apsaugos 
ministro įsakymas Nr. 124 ,,Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ (2002) numato 
medžioklės trofėjų ekspertų tarybos sudėtį, trofėjų apžiūros tvarką. Geriausieji medžioklės trofėjai įrašomi į Lietuvos, 
Europos ir pasaulio medžioklės trofėjų rejestrus. Trofėjai yra svarbūs šalies kultūros paveldui, gamtosaugai, mokslui.  
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Medžioklės reikšmės visuomenei tyrimo rezultatai 
 
Tiriamųjų respondentų demografinės charakteristikos ir medžioklės elgsena 
 
Atlikus anketinę apklausą nustatyta, kad dauguma respondentų buvo vyrai (86,8 %) Respondentų amžius įvairus: 

33 % yra jauni žmonės iki 30 metų, 28 % yra 31-40 m. amžiaus, 34 % respondentų yra brandaus amžiaus (41-60 metų) 
ir 5 % vyresni nei 61 metai. Beveik pusė (47 %) respondentų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 27 % turėjo aukštesnįjį, likę 
29 % vidurinį arba vidurinį – profesinį išsilavinimą. 42 % respondentų uždirbo vidutines ir didesnes pajamas – daugiau 
negu 900 eurų neto, 24 % uždirba vidutines pajamas (701-900 eurų), 34 % žemesnes negu vidutines (iki 700 eurų). 
Dauguma respondentų buvo patyrę medžiotojai (74,3 % medžioja daugiau nei 5 metus, 37,5 % medžioja daugiau nei 11 
metų), medžiojantys reguliariai ( 46,1 % respondentų medžioja 1-2 k. per savaitę, dar 44,7 % medžioja 1-3 kartus per 
mėnesį). Dažniausiai jų medžiojami gyvūnai yra šernai (43,4 %), rečiau - elniai (11,8 %), stirnos (11,2 %), rečiausiai – 
kiškiai, vilkai. 11,8 % respondentų atsakė, jog juos domina tik trofėjai.  

Daugiau nei pusė (64,5 %) respondentų yra sukūrę šeimas, 54,2 % turi vaikų, taigi medžioklė aktuali įvairios 
šeimyninės padėties žmonėms. Beveik pusė respondentų medžioklę pasirinko dėl asmeninių interesų ir pomėgio (44 %), 
daugiau nei trečdalis tęsė šeimos tradicijas (34 %), likusius 17 % paskatino draugai, aplinka.  

 
Medžioklės reikšmės visuomenei ekonominiai aspektai 
 
Tyrimo rezultatai parodė, jog medžioklės ekonominė reikšmė Lietuvoje pasireiškia tuo, jog medžioklės 

mokymų, įrangos įsigijimo ir pačios medžioklės veiklos yra mokamos, sukurta infrastruktūra, už kurios naudojimą 
gaunamos pajamos bei kuriama pridėtinė vertė.  

Įvairiose Lietuvos vietose medžiotojų rengimo kursų kainos labiau skiriasi tarpusavyje: 32 % respondentų už 
juos mokėjo 201-300 eurų, 30 % nurodė, jog 101-200 eurų, 21 % - iki 100 eurų, o 16 % respondentų daugiau negu 301 
eurų. Sprendžiant iš medžiotojų kursų kainos įvairovės, jie prieinami įvairių pajamų žmonėms. Paklausus, kiek 
medžiotojų kursų kaina yra priimtina, 50 % respondentų nurodė, jog kaina yra adekvati rinkos sąlygomis, 31,6 % 
respondentų nurodė, jog sutiktų mokėti didesnę kainą mainais už aukštesnį profesionalaus parengimo lygį ir tik 16,4 % 
teigė, jog kaina yra per didelė. Medžioklei reikia turėti ginklą, ekipuotę, kainuoja išvykos į medžioklę, gyvūnų 
stebėjimas ir šėrimas. Daugiau nei pusė respondentų iki 400 eurų išleidžia ginklo įsigijimui (64 % respondentų), 
ekipuotės įsigijimui (50,6 %), medžioklės išvykoms per metus (58,5 %), gyvūnų šėrimui ir stebėjimui (62,5 %). Greta 
to, medžiotojai moka kasmetinius medžioklės mokesčius. 52,6 % respondentų atsakė, kad jiems mokesčiai sudaro 101-
200 eurų per metus, 21,7 % nurodė iki 100 eurų, 14,5 % - 201-300 eurų, ir 11,2 % respondentų teigė sumokantys 
daugiau negu 300 eurų. Tad medžioklė yra su finansinėmis išlaidomis susijusi veikla. 

Įvertinant sąnaudų dydį, didžioji dalis respondentų (90,8 %) mano, jog medžioklė yra prieinama arba didžia 
dalimi prieinama vidutines ar žemesnes pajams turintiems žmonėms. Naudos, kurias iš medžioklės gauna patys 
medžiotojai, nėra ekonominės: tai galimybė pabūti gamtoje (nurodė 37,5 % respondentų), turiningas laisvalaikis 
(24,3%), medžioklės malonumas (17,8 %). Tik mažumai respondentų medžioklė siejasi su ekonomine nauda ar statuso 
palaikymu.  

Dalies apklaustų medžiotojų nuomone, medžioklės ekonominę naudą (per surenkamus mokesčius, teikiamas 
paslaugas, parduodamą produkciją ir sukuriamas darbo vietas) pajaučia ir visuomenė – taip galvoja 48 % respondentų 
(1 pav.).  

 

 
 
1 pav. Medžioklės ekonominės naudos visuomenei vertinimas   
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Tai, jog medžioklės sukuriama nauda šalies ekonomikai vertinama nevienareikšmiškai, gali būti siejama su tuo, 
jog tik 33,5 % respondentų Lietuvos medžioklės sektorių vertina kaip išvystytą, kiti įžvelgia vystymo galimybių. 71,7% 
respondentų mano, kad medžioklė plėtotina ir kaip turizmo verslo dalis.  

 
Medžioklės reikšmės visuomenei socialiniai aspektai. Dauguma respondentų (78,3 %) mano, jog visuomenėje 

medžioklė traktuojama kaip hobis, laisvalaikio forma, gyvenimo būdas. Be to, medžioklė respondentams svarbi kaip 
būdas visuomenei suartėti su gamta (88,8 % respondentų), o per medžiotojų bendruomenes yra vienijama visuomenė 
(taip mano 61,8 % respondentų). Didžioji dalis respondentų (81,6 %) teigia, jog medžioklė yra pateisinama moralės ir 
etikos aspektais.  

Medžioklė yra reikšminga skatinant bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą: dauguma (79,6 %) respondentų 
buriasi į medžiotojų būrelius; medžiotojų bendruomenės renginiuose dalyvauja 80,3 % respondentų, aplinkosauginiuose 
renginiuose 63,8 % respondentų.  

Respondentai akcentuoja medžioklės kaip kultūrinės tradicijos reikšmę, o medžiotojų organizacijos skatina 
visuomenę domėtis savo tradicijomis, kultūriniu paveldu, prisideda prie tarptautinių ryšių stiprinimo (2 pav.).  

 

 
 

2 pav. Medžioklės įtakos kultūrinės aplinkos Lietuvoje formavimui vertinimas  
 
Medžioklės socialinę reikšmę sustiprina tinkamas medžiotojų ilgesys, taisyklių laikymasis, dėl to svarbus 

medžiotojų rengimas. Respondentai teigiamai vertina medžiotojų parengimo tvarką, bet daugiau nei pusė (55,3 %) 
įžvelgia ir jos tobulinimo galimybių, mokymų metu daugiau dėmesio galėtų būti skiriama medžioklę reglamentuojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų nagrinėjimui, laukinių gyvūnų populiacijų valdymo, ginklo valdymo temoms.  

Medžioklės reikšmės visuomenei gamtosauginiai aspektai. Didesnė dalis respondentų (77 %) teigiamai įvertino 
medžioklės įtaką Lietuvos laukinei gamtai, tuo, jog  reguliuojamos laukinių gyvūnų populiacijos. Tai turi reikšmės ir 
sumažinant žemės ūkyje patiriamą dėl laukinių gyvūnų žalą (84,2 %) (3 pav.). 78,3 % respondentų nuomone, 
medžiotojų bendruomenė aktyviai dalyvauja sprendžiant laukinių gyvūnų populiacijų problemas Lietuvoje, 86,8 % 
respondentų įsitikinę, jog medžiotojai prisideda prie kovos su brakonieriais.  
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3 pav. Medžioklės gamtosauginės reikšmės vertinimas  
 

Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog medžioklė visuomenei reikšminga ekonominiu aspektu (tai pridėtinę 
vertę kurianti veikla), socialiniu aspektu (medžioklė – tai kultūrinė tradicija, bendruomeniškumą, domėjimąsi paveldu 
skatinanti veikla), gamtosauginiu aspektu (teigiamas poveikis laukinei gamtai ir žemės ūkiui).  

 
Išvados 
 

1. Medžioklės ekonominė reikšmė pasireiškia asmeniniu medžiotojų lygmeniu ir platesniu visuomenės 
lygmeniu. Medžiotojams tai yra kasmetinių išlaidų reikalaujanti veikla (patiriamos mokymų, ginklo, 
ekipuotės įsigijimo, išvykų į medžioklę, gyvūnų stebėjimo ir šėrimo, medžioklės mokesčių sąnaudos), o jos  
nauda daugumai (96 %) respondentų nėra ekonominė. Medžioklė turi ekonominę reikšmę visuomenei, nes tai 
pridėtinę vertę kurianti veikla. Didesnę ekonominę reikšmę medžioklę turėtų vystant ją kaip turizmo 
sektoriaus dalį.  

2. Medžioklės socialinė reikšmė pasireiškia tuo, jog tai yra medžiotojų gyvenimo būdo dalis, svarbi laisvalaikio 
praleidimo forma, būdas suartėti žmogui su gamta (88,8 %). Respondentai akcentuoja ir medžioklės kaip 
bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą skatinančios veiklos reikšmę (79,6 % respondentų priklauso 
medžiotojų būreliams, 80,3 % dalyvauja medžiotojų bendruomenės renginiuose, 63,8 % – 
aplinkosauginiuose renginiuose). Medžioklė aktuali ir kaip kultūrinio paveldo dalis, skatinanti ir tarptautinį 
bendravimą tarp medžiotojų.  

3. Medžioklės gamtosauginis poveikis pasireiškia laukinės gamtos ir žemės ūkio atžvilgiais. Medžiokle  yra  
reguliuojamos laukinių gyvūnų populiacijos, tuo pačiu sumažinama laukinių gyvūnų padaroma žala žemės 
ūkiui (šias naudas akcentuoja 84,2 % respondentų). Didesnės dalies (78-87 %) respondentų nuomone, 
medžiotojų bendruomenė aktyviai dalyvauja sprendžiant laukinių gyvūnų populiacijų problemas ir 
mažindami brakonieriavimą.  
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IMPORTANCE OF HUNTING TO THE SOCIETY IN LITHUANIA 
 
Elinga RAMANAUSKAITĖ-ŽAROMSKIENĖ 
 
Summary 

 
As the significance of hunting in society changes, it is important to investigate the significance of hunting in 
individual countries. Besides, significance of hunting for Lithuanian society is not sufficiently researched. The 
goal of the article is to analyse the economic, social and cultural significance of hunting in Lithuania. The object 
of the research is the Lithuanian hunting sector. Research methods: questionnaire survey; analysis of legislation, 
analysis of statistical data. It was identified that hunting is a strictly regulated activity in Lithuania. Hunting stays 
a significant activity in Lithuanian, that is shown by a stable number of hunters, and growing annual normative 
limits of hunting. Lithuania’s forestry is stable. Results of hunters’ survey revealed that hunting has the economic 
importance for society (creating jobs, including value-adding activities), as well as the social significance 
(hunting as a cultural tradition, and a community strengthening activity), and the environmental importance 
(positive impact on wildlife and agriculture).  
 
Keywords: hunting; hunter; society; wild animals.  
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KELIŲ TRANSPORTO EMISIJŲ ĮTAKA APLINKOS ORO KOKYBEI 
 
Tadas TAUKELIS 
 
Santrauka 

 
Didžiausią aplinkos oro taršos dalį sudaro tarša azoto oksidais (NOx) – 39 proc. Tokį augimą lemia sparčiai 
didėjantis transporto priemonių kiekis, kuris įtakoja augančias kuro sąnaudas. Transporto sektorius – pelninga ir 
perspektyvi pramonės šaka, kurioje dirba didelė visuomenės dalis. Iš visų transporto srityje veikiančių ir 
registruotų įmonių Lietuvoje didžiausia dalis - 57,4 darbuotojo tūkstančiui gyventojų tenka krovininio transporto 
sričiai. Pagal transporto kuro rūšis dyzeliniai ir benzininiai automobiliai Lietuvoje ženkliai pirmauja. Nors 
benzininių automobilių skaičius kiekvienais metais auga nežymiai (7,5 proc.), jų bendras skaičius  nesudaro nei 
pusės dyzelinių automobilių skaičiaus. Šiuo metu dyzeliniai automobiliai sudaro apie  68 proc. viso lengvųjų 
automobilių parko. Aplinkai draugiškų sprendimų įtakoje susidomėjimas alternatyviaisiais degalais varomais 
automobiliais auga. Elektromobilių paklausa išlieka mažesnė nei hibridinių. Lyginant hibridinius automobilius 
su elektromobiliais 2018 metų duomenimis pastarųjų buvo įregistruota 969 vnt., tuo tarpu hibridinių 13 378, o 
tai yra beveik 40 proc. daugiau nei 2017 metais. 
 
Pagrindiniai žodžiai: transportas, aplinkos oro tarša, aplinkai draugiški sprendimai 

 
Įvadas 
 

Europos transporto priemonių išmetami oro teršalai sudaro ketvirtadalį ES išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad daugumą aplinkos 
problemų galima išspręsti įgyvendinus naujus ES tikslus. Tačiau kartu transportas yra ir vienas iš svarbiausių šalies 
ekonomikos ir visuomenės sektorių. Transporto priemonių kiekio spartus didėjimas, atmosferos užterštumo didėjimas, 
sukeliantis globalinius atmosferos pokyčius, susijusius su ozono skylėmis ir visuotiniu atšilimu, potvyniais, pastaraisiais 
dešimtmečiais verčia mokslininkus labai susirūpinti transporto energetikos problemomis (Ambrazevičius, Baublys, 
2001; Perez Ballesta et al, 2016). Nuo 1990 m. iki 2020 m. ES priėmė teisės aktus, kuriais siekiama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį 20%. Paskutiniai Europos aplinkos agentūros pateikti duomenys rodo, kad ES išmetamų 
teršalų kiekis sumažėjo 16,5%, o Sąjunga sėkmingai siekia šio tikslo. Jei neįtraukiama tarptautinė aviacija, kaip ir Kioto 
protokolo įsipareigojimų atveju, išmetamųjų teršalų kiekis ES nuo 1990 m. Sumažėjo 17,5%. Autotransporto teršalai 
planetoje sudaro apie trečdalį, Lietuvoje – daugiau nei pusę, labiausiai automobilizuotuose miestuose – net iki 70 % 
atmosferos teršalų. Oro tarša yra viena iš didžiausių problemų didžiuosiuose pasaulio miestuose, įtakojanti žmonių 
sveikatą bei gyvenimo kokybę (Europos audito rūmai, 2018). Remiantis EAA duomenimis, 2015 m. maždaug 
ketvirtadalis europiečių gyveno miestuose, kuriuose oro teršalų lygiai viršijo kai kuriuos ES oro kokybės standartus, o 
apie 96 % ES piliečių gyveno miestuose, kuriuose, PSO nuomone, oro teršalų lygiai gali pakenkti sveikatai (Pasaulio 
sveikatos organizacijos vertinimu, Europoje aplinkos sensoriai sukelia apie 15-20 procentų mirties atvejų ir oro tarša 
yra vienas jų. Jei situacija nesikeis, per tris dešimtmečius ji gali tapti pagrindiniu mirtį sukeliančiu aplinkos veiksniu. 

Europos aplinkos agentūra yra pateikusi skaičiavimus – Lietuvoje per metus daugiau kaip trys tūkstančiai 
ankstyvųjų mirčių būna susijusios su smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija ore. O visoje Europos Sąjungoje dėl oro 
užterštumo pirma laiko miršta daugiau kaip 400 tūkstančių žmonių per metus.  

Oro tarša − tai tiek vietinio pobūdžio, tiek ir tarpvalstybinė problema todėl ją spręsti reikia globaliai. ES 
institucijos vykdo aktyvią oro kokybės politiką nuo aštuntojo dešimtmečio ir jau yra priėmusios eilę strateginių 
sprendimų transporto energetikos politikos srityje. Tai tiek strateginiai dokumentai, tokie, kaip Baltoji knyga 2011 ir 
direktyvos, nustatančios tam tikrą teršalų normą (Rutkovienė, Sabienė, 2008). 

Lietuva kaip ir kitos Europos sąjungos valstybės, oro taršą sumažinti turi dviem etapais – iki 2020-ųjų ir iki 
2030 metų. Tai padaryti įpareigoja Europos tarybos direktyva dėl į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo. 

Todėl pagrindiniai aspektai šios taršos sprendimams – šio sektoriaus plėtros aplinkosauginiai aspektai, 
sprendimai, mažinantys taršių automobilių kiekius, darbo sąlygų transporto sektoriuje gerinimas ir naujų aplinkai 
draugiškų technologijų diegimas. 
 
Darbo tikslas – įvertinti transporto sektoriaus plėtrą ir jos taikomų priemonių efektyvumą aplinkos oro taršos 
mažinimui. 

 
Uždaviniai  
 

1. Nustatyti transporto sektoriaus taršos tendencijas; 
2. Įvertinti aplinkai mažiau taršių automobilių įsigijimo perspektyvas; 
3. Palyginti skirtingo naudojamo kuro automobilių parko tendencijas. 
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Tyrimo objektas - Aplinkos oro taršos rodikliai, kelių transporto rūšys, statistiniai automobilių duomenys. 

 
Tyrimo metodika - Statistinė duomenų analizė pagal ES Aplinkos apsaugos agentūros, LR statistikos departamento, VĮ 
„REGITRA“ pateiktus rodiklius.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Oro kokybė priklauso ne tik nuo išmetamų teršalų kiekio. Ji taip pat priklauso nuo šaltinio artumo ir aukščio, 
kuriame teršalai išmetami; meteorologinių sąlygų, įskaitant vėją ir karštį; cheminių pokyčių (reakcijų į saulės šviesą, 
teršalų sąveikos); geografinių sąlygų (topografijos). 

Oras daugiausia užteršiamas dėl žmogaus veiklos (pavyzdžiui, transporto, elektrinių ar gamyklų). Jis taip pat gali 
užterštas dėl miškų gaisrų, ugnikalnių išsiveržimų ir vėjo erozijos. Antropogeninės veiklos įtakoje aplinkos oro teršalų 
pasiskirstymas pateikiamas 1 paveiksle. 
 

 
 

1 pav. Aplinkos oro teršalų šaltiniai ES, pagal EAA, 2017 Europos oro kokybės ataskaita 
 

Kaip matyti pateiktoje diagramoje, kelių transportas sukelia taršos kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5) po 11 
proc.,. Reikia įvertinti, kad lengvųjų krovininių transporto priemonių taršos faktorių skalėje taršą kietosiomis dalelėmis 
sukelia dyzeliniais varikliais varomos transporto priemonės (Išmetamų į atmosferą..., 2013). Didžiausią dalį sudaro 
tarša azoto oksidais (NOx) – 39 proc. Tokį augimą lemia sparčiai didėjantis transporto priemonių kiekis, kuris įtakoja 
augančias kuro sąnaudas. Transporto sektoriaus kuro sąnaudų struktūra per nagrinėjamu laikotarpiu taip pat ženkliai 
kito, t.y. lengvieji naftos produktai kuro sąnaudų struktūroje mažėjo, o sunkiųjų naftos produktų ir suskystintos naftos 
dujų dalis augo. Biodegalų gamybą ir panaudojimą Lietuvoje skatina tarptautiniai įsipareigojimai, susiję su šiltnamio 
efekto dujų kiekių mažinimu bei transporte vartojamų biodegalų kiekio didinimu. Įtakos turi ir nuolat didėjanti dyzelino 
(palyginti su benzino) paklausa bei kylančios naftos ir mineralinių degalų kainos. 

Transporto sektorius – pelninga ir perspektyvi pramonės šaka, kurioje dirba didelė visuomenės dalis. 
Didžiausia dalis - 57,4 darbuotojo tūkstančiui gyventojų tenka krovininio transporto sričiai, antroje vietoje – keleivinio 
transporto – 15 darbuotojo (sumoje 63,2 proc.) nuo bendro darbuotojų skaičiaus 1000 gyventojų. Pateikti duomenys 2 
paveiksle. 
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2 pav. Įdarbinimas transporto srityje 2015m. (tūkstančiui gyventojų),  pagal EK ir EUROSTAT direktorato pateiktus 
duomenis dėl transporto ir mobilumo (LT duomenys) 
 

2015 m. Lietuvos transporto ūkyje buvo įregistruotos 12312 įmonės. Iš kurių beveik pusė (5520 įmonių) buvo 
susijusios su krovininiu transportu. Tai didžiausias įmonių skaičius iš visų transporto srityje veikiančių ir registruotų 
įmonių Lietuvoje. Antrą ir trečią vietą užėmė keleivinis ir sandėliavimo transportas, atitinkamai 3891 ir 2151 įmonės. 
Ketvirtoje vietoje likusių su pašto ir kurjerių veikla susijusių įmonių skaičius neviršijo 1000. Likusių įmonių kiekis 
sudarė vos 0,3 procento nuo visų įregistruotų įmonių skaičiaus. 

 

 
 
3 pav. Įmonių skaičius pagal transporto rūšis 2015m. Lietuvoje, pagal EK ir EUROSTAT direktorato pateiktus 
duomenis dėl transporto ir mobilumo (LT duomenys) 
 

Dyzeliniai ir benzininiai automobiliai Lietuvoje ženkliai pirmauja. Dyzeliniai automobiliai sudaro apie 68 
proc. viso lengvųjų automobilių parko. Remiantis „Regitros“ duomenimis, per trijų metų laikotarpį nuo 2016 iki 2018 
metų dyzelinių automobilių skaičius Lietuvoje tik augo. Nors augo ir benzininių automobilių skaičius tačiau nei vienais 
metais jų kiekis nesudarė nei pusės dyzelinių automobilių skaičiaus. Didžiausią atotrūkį dyzeliniai automobiliai įgijo 
2018 metais, - šalyje buvo įregistruoti 976962 automobiliai. Trijų metų laikotarpio dyzelinių ir benzininių automobilių 
parko Lietuvoje pasiskirstymą galima matyti žemiau esančioje diagramoje. 
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4 pav. Dyzelinių, benzininių automobilių palyginimas 2016 2017 2018 metais 
 
Lietuvių požiūris į alternatyviais degalais varomus automobilius pastebimai keičiasi – susidomėjimas tokiomis 

transporto priemonėmis auga. VĮ „Regitra“ pirkimų statistikos duomenimis 2018 metais šalyje buvo įregistruoti 14347 
hibridiniai ir elektra varomi naujai įvežti automobiliai . 
 

 
 

5 pav. Elektromobilių ir hibridinių palyginimas 2016 2017 2018 metais 
 

Itin sparčiai auga susidomėjimas hibridiniais automobiliais: jeigu 2016 m. jų buvo nupirkta 3806, 2017 m. – 
8187, tai 2018 metais jų registruota beveik 40 proc. daugiau nei 2017 metais ,- 13378 vnt. Elektra varomų automobilių 
2018 buvo įsigyta 969 vnt., 812 vnt. daugiau nei 2016 m., rodo „ Regitra“ duomenys. 
 
Išvados 

1. Didžiausią aplinkos oro taršos dalį sudaro tarša azoto oksidais (NOx) – 39 proc. Tokį augimą lemia sparčiai 
didėjantis transporto priemonių kiekis, kuris įtakoja augančias kuro sąnaudas. 

2. Transporto sektorius – pelninga ir perspektyvi pramonės šaka, kurioje dirba didelė visuomenės dalis. Iš visų 
transporto srityje veikiančių ir registruotų įmonių Lietuvoje didžiausia dalis - 57,4 darbuotojo tūkstančiui 
gyventojų tenka krovininio transporto sričiai. 

3. Pagal transporto kuro rūšis dyzeliniai ir benzininiai automobiliai Lietuvoje ženkliai pirmauja. Nors 
benzininių automobilių skaičius kiekvienais metais auga nežymiai (7,5 proc.), jų bendras skaičius  nesudaro 
nei pusės dyzelinių automobilių skaičiaus. Šiuo metu dyzeliniai automobiliai sudaro apie  68 proc. viso 
lengvųjų automobilių parko. 

4. Aplinkai draugiškų sprendimų įtakoje susidomėjimas alternatyviaisiais degalais varomais automobiliais auga. 
Elektromobilių paklausa išlieka mažesnė nei hibridinių. Lyginant hibridinius automobilius su 
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elektromobiliais 2018 metų duomenimis pastarųjų buvo įregistruota 969 vnt., tuo tarpu hibridinių 13 378, o 
tai yra beveik 40 proc. daugiau nei 2017 metais. 
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ROAD TRANSPORT SECTOR’S INFLUENCE ON ENVIRONMENTAL QUALITY 
 
Tadas TAUKELIS 
 
Summary 
 

The largest part in pollution of the environment covers Nitrogen oxide (NOx) which accounts for 39 percent of 
all pollution. Such growth is due to the rapidly increasing volume of vehicles, which contributes to rising fuel 
consumption. The transport sector is profitable and perspective part of industry, in which the large share of 
society is employed. The largest share of the total number of registered transport companies in Lithuania - 57.4 
workers per thousand of inhabitants - is in freight transport. According to the type of transport fuel, diesel and 
gasoline cars are leading in Lithuania Even though, the number of petrol cars every year is growing modestly 
(7.5 percent), their total number does not represent half the number of diesel cars. Currently, diesel cars account 
for about 68 percent of the total light vehicles fleet. Environmentally friendly solutions are increasing interest in 
alternative fueled cars. Demand for electric cars remains lower than demand of hybrid cars. Comparing hybrid 
cars with electric cars, data from the year of 2018, number of registered electric cars reached 969 units, while 
number of registered hybrid cars reached 13 378 units, which is almost 40 percent more than in year of 2017. 

 
Keywords: transport, environmental pollution, environmentally friendly solutions 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
MARIJAMPOLĖS NUOTEKŲ VALYKLOS POVEIKIS ŠEŠUPĖS VANDENS KOKYBEI 
 
Tauras VASILIAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Straipsnyje vertinamas Marijampolės nuotekų valyklos (NV) veikimo efektyvumas, miesto nuotekų poveikis 
Šešupės upės vandens kokybei 2015–2018 metais ir Šešupės vandens kokybės sezoniniai pokyčiai. 
Analizuojama Šešupės vandens kokybė aukščiau ir žemiau nuotekų valyklos išleistuvo. Nustatyta, kad 
Marijampolės NV vidutinis veikimo efektyvumas pagal biocheminį deguonies suvartojimą (BDS7) buvo 98,57%, 
pagal  bendrąjį azotą (Nb) – 80,48 %, bendrąjį fosforą (Pb) –  89,34 %.  Įvertinti Šešupės vandens kokybės 
sezoniniai pokyčiai aukščiau ir žemiau nuotekų išleistuvo bei UAB “Lietuvos cukrus“ darbo poveikis upės 
vandens kokybei. Vertinant išleidžiamų iš Marijampolės NV nuotekų įtaką Šešupės upei, apskaičiuotos 
svarbiausių taršos rodiklių koreliacijos. Nustatyta, kad Marijampolės NV turėjo poveikį Šešupės upės vandens 
kokybei pagal bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą.  

 
Raktiniai žodžiai: Šešupės upė, nuotekų valymas, vandens kokybė. 

 
Įvadas 
 

Įvairiose ūkio šakose, žmonių buityje yra naudojami labai dideli vandens kiekiai, kurie neišvengiamai virsta 
nuotekomis. Nuotekų išvalymo lygis pasaulyje labai skiriasi, panaudotas vanduo dažnai tampa našta, kurios reikia 
atsikratyti (Jungtinių Tautų..., 2017). 

Pagrindinis nuotekų valymo proceso tikslas yra išvalyti  į aplinką išleidžiamas nuotekas iki tam tikrų normatyvų, 
kad nebūtų neigiamai paveikiamas vandens telkinys. Valant nuotekas šalinamos organinės medžiagos, sunkieji metalai, 
kietosios dalelės, patogeniniai organizmai bei biologiškai yrančios medžiagos (Daukšas, 2004). 

Nevalytų ar nepakankamai išvalytų nuotekų išleidimas skatina paviršinių vandens telkinių eutrofikacijos 
procesą. Norint sumažinti arba išvengti eutrofikacijos, reikia iš nuotekų kuo efektyviau šalinti biogenines medžiagas, t. 
y. fosforo ir azoto junginius (Baltrūnienė ir kt., 2010). 

Tarša į paviršinius vandens telkinius patenka iš pasklidosios (žemės ūkio veikla) ir sutelktosios taršos šaltinių. 
Pagrindinę sutelktąją taršą iš Marijampolės miesto sudaro šio miesto buitinės nuotekos ir  UAB „Lietuvos cukrus“ 
sezoninio darbo gamybinės nuotekos, kurios po išvalymo patenka į Šešupės upę. Kaip žinoma, cukraus pramonės 
nuotekos pasižymi labai didele organine tarša, todėl svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį miesto bei cukraus fabriko 
nuotekos daro upės ekologinei būklei, nes tokio pobūdžio tyrimų Lietuvoje yra atliekama nedaug.  
 
Hipotezė – nuotekos, patenkančios į Šešupę iš Marijampolės nuotekų valyklos, ypač UAB „Lietuvos cukrus“ veikimo 
laikotarpiu, daro neigiamą poveikį jos vandens kokybei. 
 
Darbo tikslas –  įvertinti Marijampolės miesto nuotekų poveikį Šešupės upės vandens kokybei.  
 
Darbo uždaviniai: 
 

1. Nustatyti Marijampolės NV veikimo efektyvumą. 
2. Įvertinti Marijampolės miesto nuotekų poveikį Šešupės vandens kokybei 2015–2018 m. 
3. Įvertinti Šešupės vandens kokybės sezoninius pokyčius. 

 
Tyrimo vieta ir objektas - Marijampolės nuotekų valykla (NV) ir Šešupės upė.  
 
Tyrimų metodika 
 

Nuotekų ir Šešupės vandens kokybė tirta pagal tris pagrindinius rodiklius: BDS7, Pb, Nb,. Tyrimai atlikti 2015–
2018 m. Marijampolės miesto nuotekų valyklos laboratorijoje. Vandens kokybės rodikliai tirti standartiniais metodais: 
BDS7 pagal ISO 5815-2:2003; Pb  pagal LST EN ISO 6878:2004, Nb pagal LAND 59-2003. 

 
Mėginiai buvo imami vieną kartą per mėnesį keturiose vietose: Marijampolės NV prieš nuotekų valymą, po 

biologinio valymo, Šešupės upėje 100 metrų aukščiau ir 500 metrų žemiau nuotekų išleistuvo.  
Nuotekų valyklos veikimo efektyvumas apskaičiuotas pagal 1 formulę  (Radzevičius ir kt., 2010):  
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𝐸 = 
C

CoC − × 100, %;                                      (1) 

čia  E – nuotekų išvalymo efektyvumas, %; 
C – nuotekų taršos rodiklio vidutinė koncentracija prieš valymą, mg/l; 
C0 – nuotekų taršos rodiklio vidutinė koncentracija po valymo, mg/l. 

 
Statistinių rodiklių skaičiavimai apdoroti įprastiniais matematinės statistikos metodais (Microsoft Office Excel, 

SPSS programomis). 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Marijampolės NV valymo efektyvumas pagal tirtus taršos rodiklius pateiktas 1.1–1.3 paveiksluose. 
 

 
1.1 pav. Marijampolės NV BDS7 valymo efektyvumas (*pažymėtas UAB „Lietuvos cukrus“ darbo laikotarpis) 

  

1.2 pav. Marijampolės NV bendrojo fosforo šalinimo efektyvumas (*pažymėtas UAB „Lietuvos cukrus“ darbo 
laikotarpis) 
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1.3 pav. Marijampolės NV bendrojo azoto valymo efektyvumas (*pažymėtas UAB „Lietuvos cukrus“ darbo laikotarpis) 
 

 
Nustatyta, kad nuotekų išvalymo efektyvumas kito pagal BDS7 90,49–99,71 %, bendrąjį azotą (Nb) – 18,18–

95,78 %, bendrąjį fosforą (Pb) – 3,12–99,06 % intervale.  
Pagal į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normas (Lietuvos..., 2006), bendrojo fosforo minimalus 

išvalymo efektyvumas Marijampolės NV nebuvo pasiektas penkis kartus, jis turi būti 80 %. Bendrasis azotas iš nuotekų 
efektyviai nebuvo išvalytas tris kartus, minimalus išvalymo efektyvumas turi būti 70–80 %. BDS7 visais tiriamais 
metais buvo išvalytas efektyviai, norma yra 70–90 %. 

Pastebėta, kad bendrasis azotas net du kartus iš trijų buvo neefektyviai išvalytas spalio mėnesį, kai UAB 
„Lietuvos cukrus“ darbo metu išleido nuotekas į Marijampolės NV. Nustatytas bendrojo azoto bei bendrojo fosforo 
valymo efektyvumo sumažėjimas vasario–balandžio mėnesiais siejamas su paviršinio vandens prietaka dėl tirpstančio 
sniego ir kritulių. Minėtu laikotarpiu į nuotekų valyklą atitekėjo didesni nuotekų debitai, dėl kurių sumažėjo nuotekų 
išbuvimo rezervuaruose trukmė ir nuotekų valyklos veikimo efektyvumas. 

Palyginta Šešupės upės vandens kokybė atskirų sezonų metu. Jei BDS7 koncentracijos aukščiau nuotekų 
išleistuvo buvo panašios, tai žemiau išleistuvo didžiausios koncentracijos nustatytos rudens sezono metu (1.4 pav.). 
Galima teigti, kad BDS7 koncentracijos padidėjimas žemiau Marijampolės NV išleistuvo yra susijęs su UAB „Lietuvos 
cukrus“ darbo sezonu. 

 

 
1.4 pav. BDS7 koncentracijos Šešupės upėje aukščiau (a) ir žemiau (b) nuotekų valyklos išleistuvo 
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Didžiausia bendrojo azoto koncentracija aukščiau Marijampolės NV išleistuvo Šešupėje nustatyta žiemą. 
Vasaros ir rudens sezonais bendrojo azoto koncentracijos panašios (1.5  p av.). Bendro azoto koncentracijos rudenį 
žemiau išleistuvo didėjimas siejamas su UAB „Lietuvos cukrus“ runkelių perdirbimo sezono pradžia. 

   
1.5 pav.  Bendrojo azoto koncentracijos Šešupės upėje aukščiau (a) ir žemiau (b) nuotekų valyklos išleistuvo 

 
Aukščiau nuotekų išleistuvo Šešupės vandenyje didžiausia bendrojo fosforo koncentracija buvo vasarą ir rudenį, 

žemiau išleistuvo vasarą (1.6 pav.).  

 
1.6 pav. Bendrojo fosforo koncentracijos Šešupės upėje aukščiau (a) ir žemiau (b) nuotekų valyklos išleistuvo 
 

Nustatyta, kad rudens sezono metu bendrojo fosforo padidėjimas žemiau Marijampolės NV išleistuvo nebuvo 
labai ženklus. Pb koncentracijos padidėjimas tiek aukščiau, tiek žemiau išleistuvo vasaros periodu galimai susijęs su 
upės baseine vykdoma žemės ūkio veikla. 

Visų tiriamų rodiklių koncentracijos priklauso nuo UAB „Lietuvos cukrus“ sezoninio darbo laiko, rudenį dirbant 
cukraus fabrikui BDS7, bendrojo azoto bei bendrojo fosforo koncentracijos didėja. Kitų sezonų metu ryškesnių 
koncentracijų kitų nepastebima. 

Siekiant įvertinti, kokį poveikį turi nuotekos, išleidžiamos iš Marijampolės NV, Šešupės upės vandens kokybei 
apskaičiuotos koreliacijos tarp šių nuotekų ir Šešupės vandens kokybės koncentracijų žemiau išleistuvo pagal 
pagrindinius taršos rodiklius (1 lentelė).  

Išanalizavus statistines koreliacijas buvo gauta, kad Marijampolės NV daro įtaką Šešupės  vandens kokybei, 
vertinant pagal bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą. BDS7 koncentracijos išvalytose nuotekose bei 500 metrų žemiau NV 
išleistuvo statistiškai reikšmingai nesiskyrė. 
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1 lentelė. Vandens kokybės rodiklių nuotekose, išleidžiamose į upę, ir Šešupės vandenyje 500 metrų žemiau NV 
išleistuvo koreliacinė matrica ( r- koreliacijos koeficientas, p – patikimumo lygmuo, p<0,05) 
 

2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 
BDS7, mgO2/l 

r=-0.05 
p>0.05 

(p=0.209) 

r=-0.48 
p>0.05 

(p=0.158) 

r=-0.25 
p>0.05 

(p=0.239) 

r=0.20 
p>0.05 

(p=0.084) 
Bendrasis azotas (Nb), mg/l 

r=0.61 
p<0.05 

(p=0.002) 

r=-0.26 
p<0.05 

(p=0.010) 

r=-0.46 
p<0.05 

(p=0.006) 

r=0.07 
p<0.05 

(p=0.002) 
Bendrasis fosforas (Pb), mg/l 

r=0.54 
p<0.05 

(p=0.002) 

r=-0.05 
p<0.05 

(p=0.003) 

r=0.70 
p<0.05 

(p=0.002) 

r=-0.15 
p<0.05 

(p=0.002) 
 

   
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad Marijampolės nuotekų valykla 2015–2018 metais veikė pakankamai efektyviai: vidutinis 
valymo efektyvumas pagal BDS7 buvo 98,57 %, pagal bendrąjį azotą (Nb) – 80,48 %, bendrąjį fosforą (Pb) – 
89,34 %. 

2. Nustatyti Šešupės upės vandens kokybės sezoniniai pokyčiai. BDS7, Nb, Pb koncentracijų didėjimas rudens 
laikotarpiu siejamas su UAB „Lietuvos cukrus“ sezoninio darbo laikotarpiu.  

3. Vertinant Marijampolės nuotekų poveikį Šešupės upei nustatyta statistiškai  reikšminga teigiama koreliacija 
(p<0,05) tarp išvalytų nuotekų ir upės vandens kokybės žemiau išleistuvo pagal  bendrąjį azotą ir bendrąjį 
fosforą. BDS7 koncentracija valytose nuotekose ir upės vandenyje 500 m žemiau Marijampolės NV išleistuvo 
statistiškai reikšmingai nesiskyrė.  
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IMPACT OF MARIJAMPOLE WASTEWATER TREATMENT PLANT ON WATER 
QALITY OF SESUPE RIVER 
 
Tauras VASILIAUSKAS 
 
Summary 
 

The article evaluates efficiency of Marijampole wastewater treatment plant (WWTP), town wastewater effect on 
water quality of the River Sesupe in the year 2015–2018 and changes on water quality of the River Sesupe in 
different seasons. Water quality of the River Sesupe above and below the wastewater discharger was analyzed, it 
was determined that the average work efficiency of Marijampolė WWTP according to biochemical oxygen 
demand (BOD7) was 98,57%, total nitrogen (Nb) – 80,48%, total phosphorus (Pb) – 89,34%. The seasonal 
changes in water of the River Sesupe were analysed above and below the wastewater discharger and evaluated 
the impact of the work of JSC “Lietuvos cukrus” on the river water quality. Correlations were calculated 
between the most important pollution indicators to evaluate the impact of wastewater from Marijampolė WWTP 
discharger on the River Sesupe. It was found that Marijampole WWTP has an impact on the water quality of the 
River Sesupe according to total nitrogen and total phosphorus. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
PLYNŲ KIRTIMŲ ĮTAKA EPIFITINIŲ KERPIŲ IR SAMANŲ BENDRIJOMS 

 
Agnė ŽĖGLEVIČIŪTĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimo metu buvo nustatoma plynų kirtimų įtaka epifitiėms kerpėms ir samanoms. Šio darbo tikslui pasiekti, 
iškelti uždaviniai - išsiaiškinti epifitų rūšių skaičiaus ir individų gausos pasiskirstymą, sklypuose, šalia skirtingo 
senumo kirtaviečių, nustatyti morfologinių grupių pasiskirstymą priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės 
pakraščio. 
Duomenys surinkti Valstybinės miškų įmonės, Tytuvėnų regioniniame padalinyje, Dubysos girininkijoje, , 2018 
metų rudenį. Buvo pasirinki keturi  sklypai šalia skirtingo senumo kirtaviečių (2017 metų, 2014 metų, 2010 metų 
ir 2003 metų). Tiriamieji sklypai priklauso IV miškų grupei – ūkiniams miškams. Nuo sklypo pakraščio gilyn į 
mišką tiesiama 50 metrų apskaitos juosta, kuri suskirstyta į 5 barelius (kas 10 metrų).  Kiekviename barelyje, 
dešimties metrų plote, iki 2 m aukščio apžiūrimi medžiai. Užfiksuojama medžio rūšis, skersmuo ir aptiktos 
epifitų rūšys. 
Nustatyta, jog didžiausią neigiamą įtaką paktaščio efektas daro pirmus 8 metus, o po 15 metų epifitinės kerpių ir 
samanų rūšys pradeda atsikurti. Gausiausiai epifitinių kerpių ir samanų rūšys aptiktos nutolus nuo kirtavietės 10 
– 20 metrų atstumu.  
 
Raktiniai žodžiai: Kirtavietės, pakraščio efektas, epifitai.   
 

Įvadas 
 

Europos Sąjunga (ES) jau keli dešimtmečiai remia subalansuoto ir tvaraus miško ūkio plėtrą, kai ūkininkaujama 
palaikant miško biologinę įvairovę, produktyvumą, atsikūrimo potencialą, gyvybingumą, kad miškai dabar ir ateityje 
galėtų atlikti svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas. Tačiau šiuolaikinis miškų ūkis paprastai 
sumažina rūšių įvairovę medynuose  s umažinant skirtingų struktūros elementų kiekybę ir kokybę, pakeičiant 
mikroklimatą ir padidinant stambių pažaidų dažnumą (Esseen, 1996). Vykdant plynuosius kirtimus pakeičiamas 
kraštovaizdis, susidaro pakraščio efektas tarp miško ir kirtavietės, ir tai turi įtakos miške esančiai epifitinių kerpių ir 
samanų rūšinei įvairovei.  

Indikatorinės rūšys yra reiklios gyvenamųjų sąlygų kokybei, tačiau ne tokios reiklios kaip specializuotosios 
buveinių rūšys. Indikatorinės rūšys paprastai nėra nykstančios Lietuvoje. Jomis remtis patogiau, kadangi nėra tokios 
retos arba sunkiai aptinkamos kaip specializuotos buveinių rūšys (Andersson ir Kriuklelis, 2005).  

Medžio rūšis, amžius, skersmuo yra reikšmingi veiksniai lemiantys epifitinių kerpių ir samanų pasiskirstymą. 
Atliekant tyrimus buvo bandoma nustatyti  skirtingo amžiaus kirtaviečių poveikį greta augančio  medyno epifitų 

bendrijoms. 
 
Darbo tikslas – Nustatyti plynų kirtimų įtaką epifitinių kerpių ir samanų bendrijoms. 
 
Uždaviniai 

 
• Nustatyti epifitų rūšių skaičiaus ir gausos pasiskirstymą sklypuose, šalia skirtingo senumo kirtaviečių. 
• Nustatyti epifitinių kerpių ir samanų morfologinių grupių pasiskirstymą priklausomai nuo atstumo nuo 

kirtavietės pakraščio; 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Plačialapių ir mišrių miškų indikatorinių epifitinių kerpių ir samanų rūšys. Tyrimai atlikti Valstybinės miškų 
įmonės, Tytuvėnų regioniniame padalinyje, Dubysos girininkijoje. 

 
Tyrimų metodika 

Buvo pasirinki keturi  sklypai šalia skirtingo senumo kirtaviečių (2017 metų, 2014 metų, 2010 metų ir 2003 
metų). Tikslesniems duomenis gauti lauko tyrimai vykdyti du kartus. Visuose tyrimo plotuose vyraujančios medžio 
rūšys buvo – Ąžuolas ir drebulė. Augavietė Lc. Tiriamieji sklypai priklauso IV miškų grupei – ūkiniams miškams. 
Kiekvienam bareliui buvo nustatoma medyno rūšinė sudėtis ir amžius. Duomenys imti iš sklypo taksoraščio. Tirti 
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sklypai, kuriuose plačialapiai medžiai sudaro daugiau nei 2 dalis ir yra pasiekę brandą pagal IV miškų grupės 
normatyvus.  

Nuo sklypo pakraščio gilyn į mišką tiesiama 50 metrų apskaitos juosta, kuri suskirstyta į 5 barelius (kas 10 
metrų).  Tiriamas vienetas yra vienas augantis medis ar krūmas, kuris patenka į barelio plotą. Stebimas kamienas nuo 
pat žemės paviršiaus iki 2 m aukščio. Epifitinių kerpių ir samanų paieška vykdoma kiekviename barelyje ant kiekvieno 
medžio, 10 metrų plotyje. Kiekviename tiriamame plote buvo apžiūrima ir išmatuojama 20-25 medžiai. Rūšių 
identifikavimui remtasi I. Jukonienės (2003) knyga Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos, J. Motiejūnaitės (2002) 
knyga Lapiškosios ir krūmiškosios kerpės (Lietuvos grybai XIII), taip pat herbariuminiais pavyzdžiais. 

Nustatoma kiekvieno medžio rūšis, išmatuojamas skersmuo, užrašomos visos rastos indikatorinės rūšys. 
Indikatorinės rūšys - Ramalina farinacea, evernia prunastri, Xantoria parietina, Parmelia sulcata, Peltigera 
praetextata, Radula complanata, Ptillidium pulcherinium, Ulota crispa, Homalia trichomanoides, Metzgeria furcate, 
Frulania dilatata. 

  
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus tyrimą nustatytas epifitų rūšių skaičius ir gausos pasiskirstymas sklypuose, šalia skirtingo senumo 

kirtaviečių. Įvertinus epifitų rūšių skaičių šalia skirtingo senumo kirtaviečių  galima teigti, jog daugiausia skirtingų rūšių 
(rastos 9 rūšys) yra sklype šalia kirtavietės, kuri buvo iškirsta 2003 metais (1 pav.). Iš visų tirtų sklypų, šitame epifitų 
rūšių įvairovė didžiausia.  

Pagal individų gausumą rūšys šiame sklype pasiskirstė taip: gausiausia – parmelia sulcata, kuri aptikta ant 18 
medžių; radula complanata – ant 17 medžių; ramalina farinacea – ant 13 medžių; homalia trichomanoides – ant 8 
medžių; evernia prunastri – ant 6 medžių. Mažiausias individų gausumas - ulota crispa, xantoria parietina, metzgeria 
furcata, kurios aptiktos ant 2 medžių ir ptillidium pulcherinium aptikta tik ant vieno medžio. 

Įvertinus epifitų rūšių skaičių ir individų gausą sklype, kuris yra šalia 2010 metų kirtavietės, nustatyta rūšių 
įvairovė beveik per pusę mažesnė nei anksčiau įvardintame sklype ( 2 pav.). Aptiktos 5 skirtingos epifitų rūšys, tačiau 
dauguma rastos vos ant vieno medžio – parmelia sulcata, metzgeria furcata, homalia trichomanoides. Dažniausiai 
aptikta radula complanata – ant 9 medžių, ulota crispa – ant 2 medžių.   

Įvertinus epifitų rūšių skaičių ir individų gausą sklype šalia 2014 metų kirtavietės nustatyta rūšių įvairovė tokia 
pati, kaip prieš tai minėtame sklype – 5 skirtingos epifitų rūšys (3 pav.), tačiau individų gausa pastebimai didesnė. 
Radula complanata aptikta ant 23 medžių, metzgeria furcata – ant 12 medžių, frulania dilatata– ant 8 medžių, homalia 
trichomanoides – ant 5 medžių, paltigera pratextata – ant 2 medžių.  

Įvertinus epifitų rūšių skaičių ir gausą sklype, šalia 2017 metų kirtavietės, aptiktos 5 epifitų rūšys (4 pav.) – 
radula complanata ant 19 medžių, homalia trichomanoides ant 5 medžių, metzgeria furcata ant 3 medžių, ptillidium 
pulcherinium ant 2 medžių, frulania dilatata ant 1 medžio.  

 

 
 

1 pav. Epifitų rūšių skaičius ir individų gausa, vnt., sklype šalia 
2003 metų kirtavietės. 

2 pav. Epifitų rūšių skaičius ir individų gausa, vnt., sklype šalia  
2010 metų kirtavietės 
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3 pav. Epifitų rūšių skaičius ir individų gausa, vnt., sklype šalia 
2014 metų kirtavietės 

4 pav. Epifitų rūšių skaičius ir individų gausa, vnt., sklype šalia 
2017 metų kirtavietė 

 

Analizuojant epifitinių kerpių ir samanų rūšių įvairovę, priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, nustatyta, kad 
šalia kirtavietės, kuri yra 15 metų senumo, epifitų rūšių skaičius didžiausias pirmuose 30 metrų – kiekviename barelyje 
aptikta po 6 epifitų rūšis (5 pav.). Tačiau didžiausia individų gausa buvo 10-20 metrų barelyje. (6 pav.).  

Analizuojant duomenis, gautus sklype šalia kirtavietės, kuriai yra 8 metai, nustatyta rūšių įvairovė minimali (1-2 
rūšys) visuose tirtuose plotuose (7 pav.). Tačiau individų gausumu galima išskirti 10-20 metrų  barelį (8 pav.).  

Apžvelgiant epifitų rūšių įvairovę, priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, tirtame sklype, kuris yra šalia 
kirtavietės, kuri yra 4 metų senumo, nustatyta, kad ji yra didžiausia trijuose bareliuose: 0-10 metrų, 10-20 metrų ir 40-
50 metrų, juose aptiktos 5 epifitų rūšys (9 pav.). Įvertinus individų gausą matyti, kad nežymiai didesnė ji yra 10-20 
metrų barelyje (10 pav.).  

Apžvelgiant epifitų rūšių įvairovę, priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype, kuris yra šalia kirtavietės, 
kuri yra 1 metų senumo, nustatyta, kad daugiausiai skirtingų rūšių yra 10-20 metrų barelyje, aptiktos 4 rūšys (11 pav.). 
Taip pat ir individų gausa šiame barelyje yra didžiausia (12 pav.). 
 

 
 
5 pav. Epifitų rūšių skaičiaus pasiskirstymas, priklausomai       
nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 2003 metų kirtavietės 

6 pav. Epifitų individų gausos pasiskirstymas, 
priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 
2003 metų kirtavietės 
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7 pav. Epifitų rūšių skaičiaus pasiskirstymas, priklausomai 
nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 2010 metų 
kirtavietės 

8 pav. Epifitų individų gausos pasiskirstymas, 
priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 
2010 metų kirtavietės 

 

 
 
9 pav. Epifitų rūšių skaičiaus pasiskirstymas, priklausomai 
nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 2014 metų 
kirtavietės  
 

10 pav. Epifitų individų gausos pasiskirstymas, 
priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 
2014 metų kirtavietės 

 

 
 

11 pav. Epifitų rūšių skaičiaus pasiskirstymas, 
priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 
2017 metų kirtavietės  

12 pav. Epifitų individų gausos pasiskirstymas, 
priklausomai nuo atstumo nuo kirtavietės, sklype šalia 
2017 metų kirtavietės 

 
Apibendrinant rezultatus, galime teigti, jog pirmus metus po plyno kirtimo, šalia esančiuose medynuose 

epifitinės kerpės ir samanos nyksta ir jų gausa mažėja. Tačiau praėjus 15 metų, epifitinės kerpės ir samanos pradeda 
atsikurti ir jų gausa po truputį didėja. 

Apžvelgus epifitų įvairovę ir gausą sklypuose tolstant nuo kirtavietės pakraščio, pastebėta, jog pirmus 8 metus 
individų gausa ir rūšių įvairovė buvo beveik perpus mažesnė nei po 15 metų. Palyginus individų gausą bareliuose, 
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galima teigti, jog šalia visų amžiaus kirtaviečių tinkamiausios sąlygos epifitams - nutolus nuo kirtavietės pakraščio 10-
20 metrų.  
 
Išvados 
 

1. Nustačius epifitų rūšių skaičių ir individų gausą šalia skirtingo senumo kirtaviečių paaiškėjo, jog didžiausias 
epifitinių kerpių ir samanų nykimas vyksta praėjus 8 metams po plyno kirtimo, o praėjus 15 metų epifitinės 
kerpių ir samanų rūšys pradeda po truputį atsikurti.  

2. Nustatyta, jog epifitinėms kerpėms ir samanoms tinkamiausios sąlygos yra nutolus nuo kirtavietės pakraščio 
10-20 metrų. 
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THE CLEAR CUT IMPACT ON EPIPHYTES COMMUNITIES 
 
Agnė ŽĖGLEVIČIŪTĖ 
 
Summary 

 
The aim of this work – to investigate the impact of clear cut on indicator epiphytes communities. To achieve this 
goal four objectives were set: to assess epiphytes diversity and distribution of abundance, to determine 
distribution of morphologic groups depending on the distance from the logging site, to analyze dependence on 
the diameter of the tree and covering depending on clear cut. 
The experiment was carried out in Dubysa forest, which belongs to Tytuvėnai forestry region, in 2018. Four 
different sites were selected, according to the age of clear cut. Exploration plots belongs to IV group of economic 
forest. Each plot was investigated for tree species, tree diameter, moss abundance, number of epiphytes species. 
The results showed that epiphytes abundance increase on sites after 15 years after clear cut. The best 
conditions were on plots 10-20 m away from clear cut. 

Keywords: Epiphytes, clear cuts, indicator species. 
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ŠERNŲ KRANIOMETRINIŲ RODIKLIŲ KAITA 
 
Deimantas JACHIMAVIČIUS 
 
Santrauka  

 
Šernas – plačiai paplitusi porakanopių būrio gyvūnų rūšis, prisitaikiusi prie įvairių aplinkos sąlygų. Gyvenamųjų 
sąlygų įvairovė lemia skirtingą tos pačios populiacijos individų elgesį ir vystymąsi. Analizuojant skirtingų 
porūšių paplitimą, giminingų rūšių kryžminimąsi, rūšies evoliuciją, prisitaikymą ar taksonomiją, morfometriniai 
duomenys tampa labai svarbūs. Pasaulyje šernų morfometrija plačiai ištyrinėta, tačiau Lietuvoje ji tirta 
epizodiškai, nėra išsamios kraniometrinės analizės, kuri padėtų planuojant detalesnius šios rūšies tyrimus. Šiame 
tyrime atlikta 45 šernų kaukolių kraniometrinė analizė siekiant nustatyti, ar šernų kaukolės skiriasi pagal amžių 
ir lytį.  

 
Raktiniai žodžiai: šernai, morfometrija, kraniometrinė analizė 

 
Įvadas 
 

Šernas (Sus scrofa), kiaulinių (Suidae) šeimai, porakanopių (Artiodactyla) būriui priklausantis žinduolis, paplitęs 
Eurazijos miškų zonoje. Šernas yra naminės kiaulės protėvis. Žmogus jį prisijaukino Europoje akmens amžiuje. Šis 
gyvūnas puikiai prisitaikęs gyventi kultūrinio landšafto sąlygomis ir yra iki šiol svarbus medžiojamas žvėris. 

Lietuvoje aptinkamas vidurio Europos šernas (Sus scrofascrofa). 2017 metų apskaitos duomenimis Lietuvoje 
buvo 19 141 š ernas. Šernai gyvena miškuose, gausiausiai ten, kur dirvožemis derlingesnis, įvairesnė ir gausesnė 
augalija, ar žemės ūkio kultūros. Gyvena didelėmis bandomis, labiausiai mėgsta spygliuočių miškus, didelius eglynus 
(Baleišis, 2002). 

Gyvūnams prisitaikant naujoje aplinkoje, keičiasi morfologiniai bruožai. Laipsniškas organizmo formos, išorinių 
požymių kitimas užtikrina rūšies vientisumą, tačiau tuo pačiu kintant aplinkai gali išsivystyti bruožai, kurie gerokai 
skiriasi nuo gyvūnų protėvių. (Markov N. ir kt., 2016) 

Remiantis kraniometriniais matavimais nustatomos šernų rūšys. N. Markov ir kt. (2016) lygino Rusijos ir 
Vokietijos šernus. Uralo šernų kaukolių matavimai lyginti su Vokietijoje (Sus scrofa scrofa) ir rytuose (Sus scrofa 
ussuricus) gyvenančių šernų duomenimis. Tyrimas atskleidė, kad skirtingose geografinėse zonose gyvenančių šernų 
ašarikaulio (os lacrimalis ) forma  skiriasi, tad pagal jį galima nustatyti šernų porūšį. Tyrimas patvirtino, kad S.s. 
ussuricus ašarikaulis (os lacrimalis ) – kvadratinės formos, o Rytų Europoje ir Uralo regione gyvenančių šernų 
ašarikaulis – pailgos formos. (Markov N. ir kt., 2016) 

Fizinį šernų vystymąsi veikia aplinkos sąlygos. (Albarella U. 2009; Ježek M., 2011) Čekijoje atliktas trijose 
skirtingose teritorijose gyvenusių šernų morfometrinių rodiklių tyrimas parodė, kad šernų kūno proporcijos iki 6-7 
mėnesių amžiaus nesiskyrė, tačiau sulaukusių 8 mėnesių amžiaus šernų kūno proporcijos skirtingose šalies vietovėse 
skyrėsi statistiškai reikšmingai. Skirtumai ryškėja su amžiumi (Ježek M., 2011). 

18 mėnesių šernų augimas sulėtėja ir kraniometriniai parametrai kinta itin mažai, o nuo dvejų metų pokyčiai itin 
menkai pastebimi. (Markov N. ir kt.) Šernų amžių galima nustatyti pagal dantų išsivystymą, pagal pieninių dantų kaitą 
ir nuolatinių dantų nudilimą. (Rolett and  Chiu, 1994). Iki 2 metų sumedžiotų šernų amžių galima nustatyti pagal dantų 
išsivystymą ir kaitą (Abraitytė L.,1980) Vyresnių žvėrių apytikslį amžių galima sužinoti pagal ilčių išvaizdą ir 
matmenis (Baleišis ir kt., 2003). Jauni šernai turi 28 pieninius, o vyresni – 44 pastoviuosius dantis.  

Pasaulyje šernų morfometrija plačiai ištyrinėta, tačiau Lietuvoje ji tirta epizodiškai, nėra išsamios kraniometrinės 
analizės, kuri padėtų planuojant detalesnius šios rūšies tyrimus. 
 
Darbo tikslas – nustatyti vidurio Lietuvos šernų vidutinius kraniometrinius rodiklius skirtingose amžiaus klasėse. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti šernų amžių pagal dantų kaitą; 
2. Nustatyti vidutinių šernų kraniometrinių rodiklių lytinio dimorfizmo skirtumus skirtingose amžiaus klasėse. 

 
Tyrimo objektas - Sumedžiotų šernų kaukolės.  
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Tyrimo metodika 
 

Tirtos 45 šernų kaukolės. Šernų amžius nustatytas pagal dantų kaitą (1 pav.). 
 

 

1 pav. Šernų amžiaus nustatymas pagal dantų kaitą. 
 

Išanalizavus literatūrą (Driesch A. V. D., 1976; Markov N. ir kt., 2016; Parker W.K. 1874), pasirinkta 17 
rodiklių, kurie išmatuoti slankmačiu (0,2 mm tikslumu) (2, 3 ir 4 pav.). 

 

 
2 pav. Kaukolės šoninis vaizdas. Pasirinkti kaukolės matavimo rodikliai: 11- ašarikaulio plotis (galinis);10 - ašarikaulio 
plotis (priekinis); 8 - ašarikaulio ilgis (viršutinis); 9 - ašarikaulio ilgis (apatinis); 33- kaukolės aukštis. 
 

 
3 pav. Pasirinkti kaukolės matavimo rodikliai: 12 - skruostų plotis; 13a - tarporbitinis plotis; 13b - užorbitinis plotis;12b 
- mastoidinis plotis. 
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4 pav. Pasirinkti kaukolės matavimo rodikliai: 5 (38 – pažymėtas tas pats kaulas) - occipital aukštis 
 

Tyrimo metu išmatuoti 17 skirtingų kaukolės ir apatinio žandikaulio matmenų. Gauti kraniometriniai matavimai 
suvesti į lenteles pagal amžiaus ir lyties grupes. Tyrimo duomenys apdoroti SPSS statistiniu paketu, apskaičiuotas 
aritmetinis vidurkis ir vidurkių skirtumo patikimumo kriterijus. Skirtumas statistiškai patikimu laikytas, kai p<0,05. 
Analizė atlikta pritaikius ANOVA kriterijų. Grafikai sudaryti panaudojant Microsoft Office EXCEL programą. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas  
 

Šiame darbe tirtos 45 šernų kaukolės. Pagal dantų kaitą nustatytos penkios amžiaus grupės. Į pirmąją patenka 8-
10 mėnesių šernai (53 proc.), į antrąją 10-12 mėnesių (18 proc.), trečiąją 19-21 mėnesio (18 proc.), ketvirtąją 22-24 (4 
proc.) mėnesių ir penktąją 24 mėnesių (7 proc.) (5 ir 6 pav.). Tiriamų šernų amžius (šernai sumedžioti viename 
medžioklės plotų vienete per vieną medžioklės sezoną), nustatytas pagal dantų kaitą rodo, kad medžioklių metu 
dažniausiai sumedžiojami šernai iki vienerių metų amžiaus. Tą gali lemti tiek medžiotojų vykdoma kryptinga selekcija 
(medžioti mažesnius/jaunesnius individus), tiek paprastesnė jauniklių medžioklė. 

 

 

5 pav. Šernų pasiskirstymas amžiaus grupėse pagal lytį 
 

 
 

6 pav. Šernų amžiaus nustatymas pagal dantų kaitą 
 

Tyrime duomenys analizuoti pagal amžiaus grupes, lyginta, ar rodiklių vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi 
pagal lytį. 
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Tyrimo imtyje 8 -10 mėnesių amžiaus šernų buvo 24, iš jų - 12 patelių ir 12 patinų. Remiantis skaičiavimų rezultatais 
šioje amžiaus grupėje išmatuotų šernų kaukolių rodiklių vidurkiai pagal lytį statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus 
ANOVA analizę visų rodiklių  p>0,05 (7 pav.). Tokie patys ANOVA rezultatai gauti ir 10 – 12 mėn. šernų amžiaus 
klasėje (p>0,05). 
 

 
 

7 pav. 8 - 10 mėnesių amžiaus šernų išmatuotų rodiklių vidurkių(mm) pasiskirstymas pagal lytį 
 

Analizuojant 8-10 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio matmenis išsiaiškinta, kad šioje amžiaus grupėje 
išmatuotų rodiklių vidurkiai taip pat statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus ANOVA analizę visų rodiklių  p>0,05 (8 
pav.). Tokie patys ANOVA rezultatai gauti ir 10 – 12 mėn. šernų amžiaus klasėje (p>0,05). 
 
 

 
 

8 pav. 8 - 10 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio rodiklių vidurkiai pagal lytį  
 

Jauniklių (iki vienerių metų amžiaus) kraniometrinių duomenų analizė rodo, kad skirtumų tarp patinų ir patelių 
kraniometrinių duomenų šiame amžiaus tarpsnyje nėra. Tiek patinai, tiek patelės pagal kaukolės parametrus, auga tuo 
pačiu tempu.  
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18 mėnesių šernų augimas sulėtėja ir kraniometriniai parametrai kinta mažai, o nuo dvejų metų pokyčiai itin 
menkai pastebimi (Markov ir kt., 2016), todėl į antrąją analizės grupę įtraukti šernai, kurių amžius 18-24 mėnesiai. 
Šioje grupėje buvo 11 patelių ir 2 patinai.  
 
 

 

9 pav. 18-24 mėnesių amžiaus šernų išmatuotų rodiklių vidurkiai (mm) pagal lytį  
 

18-24 mėnesių amžiaus grupėje išmatuotų rodiklių vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus ANOVA 
analizę visų rodiklių  p>0,05 (9 pav.), tad daroma išvada, kad kraniometriniai rodikliai pagal šernų lytį nesiskiria.  

 

 

10 pav. 18-24 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio rodiklių vidurkiai (mm) pagal lytį  
 

Analizuojant 18-24 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio rodiklius paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingai 
pagal lytį skiriasi tik apatinio žandikaulio pločio rodiklis. Atlikus ANOVA analizę p = 0,023, tai yra p<0,05, tad galima 
pagrįstai teigti, kad šernų apatinio žandikaulio plotis priklauso nuo lyties. Likusieji apatinio žandikaulio rodikliai 
statistiškai reikšmingai nesiskiria, t.y. lyginant matmenų vidurkių skirtumus  p>0,05 (10 pav.). 
 
Išvados  
 

1. Pagal dantų kaitą nustatytos penkios amžiaus grupės. Į pirmąją patenka 8-10 mėnesių šernai (53 proc.), į 
antrąją 10-12 mėnesių (18 proc.), trečiąją 19-21 mėnesio (18 proc.), ketvirtąją 22-24 (4 proc.) mėnesių ir 
penktąją 24 mėnesių (7 proc.) 

2. Tyrimo imtyje 8 – 10 ir10-12 mėnesių amžiaus šernų kaukolių išmatuotų rodiklių vidurkiai statistiškai 
reikšmingai nesiskiria, tad šernų patinų ir patelių kaukolės nesiskiria. Analizuojant 18-24 mėnesių amžiaus 
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šernų apatinio žandikaulio rodiklius paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingai pagal lytį skiriasi tik apatinio 
žandikaulio pločio rodiklis. 
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THE CHANGE OF WILD BOARS’ CRANIOMETRIC MEASUREMENTS  
 
Deimantas JACHIMAVIČIUS 
 
Summary 
 

Wild boar is a widespread species of cloven-hoofed animals adapted to various environmental conditions. 
Diversity of living conditions leads to different individual behavior and development. When analyzing 
distribution of different subspecies, cross-breeding of related species, species evolution, adaptation or taxonomy, 
the morphometric data becomes very important. The wild boar morphometry has been extensively researched in 
various countries, however, in Lithuania it has been investigated episodically, there is no detailed craniometric 
analysis that would assist in planning more detailed studies of wild boar. In this study, craniometric analysis of 
45 boar skulls was performed to determine whether boar skulls differ by age and gender. 
 
Keywords: wild boar, morphometry, craniometric analysis 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 

 
LAISVĖJE GYVENANČIŲ LIETUVOS STUMBRŲ POPULIACIJOS PAPLITIMAS IR 
BIOTOPŲ NAUDOJIMAS 
 
Dovydas TALIJŪNAS 
 
Santrauka 
 

Stumbras – didžiausias šiuo metu Lietuvoje gyvenantis žvėris, kurių laisvėje gyvenančių skaičius nuolat auga, o 
tai reiškia, kad didėja ir poveikis aplinkai. 2016 metais antkakliu buvo pažymėta viena stumbro patelei (bandos 
vedlei, tokiu būdu GPS pagalba buvo stebima 34 stumbrų banda. Erdvinio pasiskirstymo analizė parodė, kad 
stebima stumbrų banda laikėsi 1207 ha teritorijoje. Šešis mėnesius trukusių tyrimų rezultatai parodė, kad 
stumbrai kur kas daugiau laiko praleido miškuose nei atvirose teritorijose. Miškuose, vertinant pagal medynų 
brandumo grupes, stumbrai daugiausiai laiko praleido jaunuolynuose, tuo tarpu atvirų kirtaviečių ir perbrendusių 
medynų vengė. Vertinant pagal medynų vyraujančių medžių rūšis, stumbrai rinkosi eglynus ir pušynus, 
augančius natūralaus drėgnumo hidrotope, taip pat uosynus ir beržynus. 
 
Raktiniai žodžiai: stumbras, pasiskirstymas, miškas, medynas, amžiaus grupė. 

 
Įvadas 
 

Stumbras, kaip biologinė rūšis, susiformavo lapuočių ir mišriais miškais apaugusioje Europos dalyje. Stumbrai – 
gyvūnai gyvenantys bandomis, tai reiškia, kad aplinka, kurioje jie maitinasi, keliauja, ilsisi, visiems ta pati.  Stumbrai 
mėgsta mišrius ir lapuočių miškus su tankiu pomiškiu, taip pat pamiškes su gausia žoline augalija. Vasarą daugiausia 
ėda žolinius augalus, o žiemą — medžių Šakeles ir žieve. Iš medžių ir krūmų ypač mėgsta guobą, uosį, šermukšnį, 
klevą, gluosnį, liepą, drebulę, lazdyną, jaunus ąžuolus (Baleišis ir kt., 2003). 
Pirmieji 5 stumbriukai iš Pašilių stumbryno 1973 m. buvo išleisti į Pašilių mišką. Taip buvo pradėta formuoti 
Naujamiesčio medžioklės ūkio plotuose laisvųjų stumbrų banda. 1985 m. sausio l d. Pašilių miške buvo 19 stumbrų— 3 
patinai ir 16 patelių (Lietuvos fauna, 1988). 2018 metų kovo mėnesį buvo stebėti 207 laisvėje gyvenę stumbrai 
(Stumbrų stebėsenos..., 2018). Vadovaujantis 2018 metų stumbrų stebėsenos duomenimis, sausio-balandžio mėnesiais 
gimė 4 stumbrų jaunikliai, rugsėjo-gruodžio mėnesiais 12 jauniklių. 
 
Nagrinėjama problema – laisvėje gyvenančių stumbrų paplitimo ypatumai. 
 
Darbo tikslas – Išanalizuoti Lietuvos stumbrų populiacijos paplitimą ir biotopų naudojimą. 
 
Darbo uždaviniai: 
 

1. Išanalizuoti stumbrų paplitimo tendencijas 
2. Išanalizuoti, kokiuose biotopuose stumbrai praleidžia daugiausia laiko 
3. Įvertinti stumbrų pasiskirstymą miškuose pagal medynų brandumo grupes 
4. Įvertinti laisvėje gyvenančių stumbrų paplitimą miškuose pagal medynuose vyraujančią medžių rūšį. 
 

Metodika 
 
2016 metų kovo mėnesį buvo uždėtas antkaklis bandos vedlei. Tokiu būdu GPS pagalba buvo stebima 34 stumbrų 
banda. 
Antkaklis reguliariai siuntė duomenis apie bandos buvimo vietą (koordinates). 
ArcGIS Excel ir Statistica programų pagalba buvo atlikta stumbrų bandos erdvinio pasiskirstymo analizė. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
Erdvinio pasiskirstymo analizė laikotarpiu nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio (2016 metais) parodė, kad stebima stumbrų 
banda laikėsi 1207 ha teritorijoje, kurią tarsi izoliavo magistralinis kelias Via Baltika, geležinkelio linija bei 
urbanizuotos teritorijos (1 pav.). 
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1 pav. Stumbrų bandos užimama teritorija laikotarpiu nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio (2016 m.) 
 
Dėl mitybos ir antropogeninių veiksnių stumbrų banda rugpjūčio mėnesį buvo susikoncentravusi ir laikėsi tik 320 ha 
plote (lentelė 1), todėl darė vis didesnius nuostolius miško ir žemės ūkio kultūroms. 
 
1 lentelė. Stumbrų bandos užimamas plotas laikotarpiu nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio (2016 m.) 
 

Mėnesio pav. Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis 
Plotas, hа 763 745 608 476 400 320 

 
Pusmetį trukusių tyrimų rezultatai parodė, kad stumbrai kur kas daugiau laiko praleido miškuose nei atvirose teritorijose 
(2 pav.).  
 

 
 
2 pav. Stumbrų bandos pasiskirstymas pagal žemėnaudas 
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Miškuose, vertinant pagal medynų brandumo grupes, stumbrai daugiausiai laiko praleido jaunuolynuose (3 pav.), tuo 
tarpu atvirų kirtaviečių ir perbrendusių medynų vengė. 
 

 
 
3 pav. Stumbrų bandos pasiskirstymas pagal medynų brandumo grupę 
 
Vertinant pagal medynų vyraujančių medžių rūšis, stumbrai rinkosi eglynus ir pušynus, augančius natūralaus drėgnumo 
hidrotope (N), taip pat uosynus ir beržynus (4 pav.). 
 

 
4 pav. Stumbrų bandos pasiskirstymas pagal medynuose vyraujančią medžių rūšį 
 
Tyrimų apimtys nėra didelės, todėl, esant galimybei, reikėtų pradėtus darbus tęsti, apimant didesnes teritorijas ir didesnę 
laisvėje gyvenančių tiriamų stumbrų imtį. 
 
Išvados 
 

1. Stebima stumbrų banda šešių mėnesių laikotarpiu laikėsi 1207 ha teritorijoje. 
2. Nustatyta, kad stumbrai kur kas daugiau laiko praleidžia miškuose nei laukuose. 
3. Stumbrai prioritetą teikia jaunuolynams. 
4. Stumbrai rinkosi eglynus ir pušynus, o taip pat uosynus ir beržynus 
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BISONS IN WILD DISTRIBUTION AND HABITAT USE  
 
Dovydas TALIJŪNAS 
 
Summary 
 

Bison (Bison bonasus) is the largest wild animal currently living in Lithuania. The population of bisons living in 
freedom in Lithuania is constantly growing, consequently increasing the impact to the environment. In 2016, a 
leader bison female was labeled with GPS collar, in that way ware monitored 34 bisons herd. The analysis of the 
spatial distribution showed that the herd of the bisons were observed in the area of 1207 hectares. In the forests, 
according to the maturity groups of the stands, the bisons spent most of their time in young stands, while 
avoiding open glades and overgrown stands. Rated by dominant tree species, the bisons prefered spruce and pine 
forests, growing in a hydrotope of natural moisture, as well as smelters and birches forests. 
 
Keywords: bison, distribution, forest, stand, age group. 
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Ekologijos ir ekosistemų paslaugų sekcija 
 
SPYGLIUOČIŲ MEDŽIŲ BŪKLĖ AB „ACHEMA“ APLINKOJE 

 
Vera PAULAUSKIENĖ 
 
Santrauka  

Siekiant įvertinti spygliuočių medžių būklę pramoninės oro taršos poveikio aplinkoje, buvo tirti Upninkų 
girininkijos miškai. Naudojantis ICP Forests metodika įvertinta medžių defoliacija, dechromacija, viršūnės 
būklė, sausų šakų kiekis, kiti pastebimi pažeidimai 18-oje tyrimo barelių 1,5-14 km atstumu nuo  AB „Achema“ 
bei įvertinti sanitariniai kirtimai visoje teritorijoje. Nustatyta, jog medžių būklė artėjant prie taršos šaltinio AB 
„Achema“ blogėja. Viršutinės lajos dalies (1/3) defoliacija, tolstant nuo taršos šaltinio, mažėja (y=0,0000001x²-
0,0032x+33,361, R²=0,51), atstumu iki 6,5 km ji gerokai didesnė, negu vidutiniškai Lietuvoje. Viso medžio 
defoliacija irgi mažėja (y = 42,409e-9E-05x, R²=0,38), tačiau daugumoje barelių ji geresnė, negu vidutiniškai 
Lietuvoje. Dechro¬ma¬cija, tolstant nuo AB “Achema”,  patikimai mažėja (y = -10,674Ln(x) + 111,82, R² = 
0,34). Iš vizua¬liai identifikuojamų pažeidimų, rasta tik liemenų kenkėjų vabzdžių (25,7% medžių) ir spyglių, 
lapų grybinių ligų (15,3% medžių) pažeistų medžių. 
AB „Achema“ aplinkoje 2012-2016 m. sanitariniai kirtimai nevykdyti (kiti pagrindiniai kirtimai atlikti 11,0 ha 
plote). Nežiūrint didesnės atskirų medžių defoliacijos, dechromacijos ar didesnio vizua¬liai pastebimų 
pažeidimų kiekio arčiau taršos šaltinio, tai neturi įtakos medynų būklei, nes miško būk¬lės pablogėjimas 
nepasiekia tokio laipsnio, kai reikalingi sanitariniai kirtimai. 

 
Įvadas 
 

Pramonės tarša − rimta ekologinė problema, kadangi išmetamomis emisijomis, neigiamai veikiama aplinka ir jos 
komponentai. Didėjant pramonės potencialui, tobulėjant technologijoms, visame pasaulyje milžiniškais šuoliais kilo 
ekonominio gyvenimo lygis, taip pat didėjo ir neigiamas poveikis aplinkai. Azotinių trąšų gamykla „Achema“ šalia 
Neries ir Šventosios upių santakos, netoli Jonavos miesto ir 30 km atstumu nuo Kauno miesto, pradėta statyti 1962 me-
tais, pirmąją savo produkciją, amoniakinį vandenį, pagamino 1965 m. pradžioje (Armolaitis, Bartkevičius, 2006). Savo 
veiklos pradžioje gamino metanolį (1968 m.), karbamidą (1969 m.), polivinilo acetato dispersiją ir karbamidines 
formaldehidines dervas (1972 m.), amonio salietrą (1973 m.). Amoniakas, patenkantis iš aplinkos taršos šaltinių, gali 
sąlygoti šalia augančios augalijos matomus pažeidimus. Neigiamas teršalų poveikis augalams prasideda, kuomet yra 
viršijama teršalo paėmimo geba ir augalai nespėja detoksikuotis. Jonavos rajone, praėjus 5 metams (1970 m.) nuo 
azotinių trąšų gamyklos pradžios pastebėti pirmieji spygliuočių medynų pažeidimai.  

Nuo XX a. aštunto dešimtmečio spygliuočių miškų būklė išsamiai tiriama prie didžiausių Lietuvos stacionarių 
atmosferos taršos šaltinių: AB „Achema“, AB „ Akmenės cementas“, ir AB „ Mažeikių nafta“ (Kairiūkštis ir kt., 1994; 
Augustaitis ir kt., 1999; Armolaitis ir kt. 2001; Kupčinskienė, 1996; 2003; 2006). Lietuvoje įvairiausiais aspektais šalia 
taršos šaltinių tiriami įvairūs miško ekosistemos komponentai, kaip abiotiniai: dirvožemis (Armolaitis, 1998; Vaičys, 
1999), vanduo (Armolaitis ir kt., 1999), taip pat biotiniai: žolinė augalija (Stravinskienė ir kt. 2004, Stiklienė, 2008), 
sumedėję augalai (Skuodienė, Kairiūkštis, 1996; Juknys ir kt., 2003; Stravinskienė, Erlickytė, 2003; Kupčinskienė, 
2006; Stiklienė, 2008).  

Vertingos informacijos apie aplinkos būklę galima gauti pasitelkus bioindikacinį metodą,  t.y. metodą, kai 
poveikis aplinkai vertinamas pagal gyvųjų organizmų reakciją į teršalą. Bioindikatoriumi vadinamas tam tikras 
organizmas ar jo dalis, atspindintis specifiniais simptomais, reakcijomis, morfologiniais pokyčiais ar koncentracijomis 
teršalų atsiradimą ar kaupimąsi. Augalai yra geri augimo vietos, žmogaus ūkinės veiklos ir pramoninės taršos 
indikatoriai. Visi gyvieji organizmai daugiau ar mažiau priklauso nuo jų būklės, nes būdami pirmojo lygmens 
organizmai mitybos grandinėje, augalai yra labai reikšmingi aukštesniuose mitybos lygmenyse esančių organizmų, tarp 
jų ir žmogaus, būklei (Stravinskienė, 2005). Tuomet tam tikros augalų dalys gali tapti bioindikatoriais nustatant 
aplinkos taršos dydį. Simptomo  

Neigiamas teršalų poveikis augalams prasideda, kuomet yra viršijama teršalo paėmimo geba ir augalai nespėja 
detoksikuotis. Išskirtinis indikatorinis vaidmuo tenka spygliuočiams medžiams (Armolaitis, Stakėnas, 2001; Skuodienė, 
2005; Kupčinskienė, 2006), kadangi spygliuočiai yra žymiai jautresni aplinkos taršos poveikiui nei lapuočiai. Oro taršos 
poveikio požymiai gali būti vertinami vizualiai pagal įvairius požymius, tačiau spygliai tiesiogiai kontaktuoja su 
teršalais, todėl jų paviršiuje gali būti nustatyti pirmieji dėl oro teršalų poveikio atsiradę pažeidimai (Shepherd, Griffits, 
2006). 

ICP Forests, miškų būklės sekimo programa, pradėta 1985 m. pagal Jungtinių Tautų Tolimų oro teršalų pernašų 
konvenciją, reaguojant į didelį visuomenės ir politinį susirūpinimą dėl pastebėtos didelės miško žalos XX amžiaus 
aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Šiuo metu programoje dalyvauja 42 šalys, tame tarpe ir Lietuva. Ši miškų stebėjimo 
programa turi vieningą metodiką medžių, miško būklei įvertinti, naudojant įvairius, lengvai nustatomus parametrus, 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2019. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
  

273 
 

tokius kaip defoliaciją, spyglių spalvos pakitimus, sausų šakų kiekį, vizualiai pastebimus kitų prganizmų pažeidimus ir 
kt. 

AB Achema teršalų, išmetamų į atmosferą, kiekis žymiai sumažėjo nuo 1991 m., tačiau jų poveikio aplinkiniams 
miškams tyrimai išlieka aktualūs visą laiką. Todel darbo tikslas buvo nustatyti spygliuočių medžių būklę AB „Achema“ 
aplinkoje, įvairiu atstumu nuo taršos šaltinio, naudojantis visuotinai priimtina ICP Forests metodika.  

Darbo tikslas - Įvertinus medžių būklę ir sanitarinių kirtimų apimtis nustatyti atmosferos taršos šaltinio poveikį 
spygliuočių medynams AB "Achema" aplinkoje. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti spygliuočių būklę įvairiu atstumu nuo AB "Achema". 
2. Išanalizuoti sanitarinių kirtimų apimtis AB "Achema" aplinkoje. 
 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 
Medžiaga surinkta 2016 m. Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regionino padalinio, Upninkų girininkijos miškuose. 
Duomenys surinkti iš aštuoniolikos vietų (tyrimo barelių), nuo AB „Achema“ nutolusiose įvairiu atstumu vyraujančių 
vėjų, pietryčių kryptim 
 
Tyrimų metodika 
 

Miško būklė buvo vertinta naudojantis tarptautinio ekologinio monitoringo ICP Forests programos metodika. 
Kiekvienoje tyrimo vietoje, įvairiu atstumu nutolusioje nuo taršos šaltinio AB „Achema“ buvo parenkamos keturios 
apskaitos aikštelės, kurios yra nutolusios per dvidešimt penkis metrus pasaulio šalių kryptimis nuo centro. Medžių 
būklės vertinimui parinkti gerai augantys – ne žemesnės kaip trečiosios Krafto klasės medžiai, po šešis medžius 
kiekvienoje apskaitos aikštelėje. Aplinkos būklės vertinimui netinkami ketvirtos ir penktos Krafto klasės medžiai ( t.y. 
stelbiami, džiūstantys ir nulūžę) medžiai (Ferreti et.al., 2010).  

Buvo vertinama kiekvieno medžio rūšis, perimetras, viršutinio lajos trečdalio defoliacija, visos lajos defolacija, 
lapijos dechromacija, viršūnės būklė, sausų šakų kiekis ir vizualiai pastebimi medžių pažeidimai (Eichhorn et.at., 2010).  
Defoliacija yra pagrindinis medžių būklės parametras, apibūdinantis spyglių, lapų praradimą lyginant su etaloniniu 
medžiu – tos pačios augimo ir vystimosi klasės medžiu, augančiu netoliese, arba atitinkama to medžio nuotrauka (tam 
naudojamasi specialūs atlasai), arba tuo pat medžiu su įsivaizduojama visa lapija (Ozolinčius,1998). Kitas ne mažiau 
svarbus medžio morfologinis požymis yra dechromacija – tai dėl neigiamų išorinių veiksnių pakeitusių natūralią spalvą 
spyglių ar lapų dalis (%). Dažniausiai lapijos spalvos pokyčiai atsiranda dėl kai kurių medžiagų (azoto, kalio, magnio ir 
kt.) trūkumo ar pertekliaus, dėl didelės atmosferos teršalų koncentracijos, grybinių ligų poveikio, sausros.  

Miškų monitoringe nustatant pažeidimus fiksuojamas pats pažeidimo faktas, o ne jo intensyvumas. Pagal būklę 
medžių viršūnės yra skirstomos į sveikas, nulaužtas, nudžiūvusias ir pakenktas, prie pakenktų priskiriamos nenulaužtos, 
nenudžiūvusios, bet su kitais vizualiai pastebimais pažeidimais viršūnės. Sausų pirmos ir antros eilės šakų, o joms 
priskiriami paskutinių ir priešpaskutinių metų ūgliai, kiekis lajoje vertinamas procentais: a) <10% – labai mažai; b) 11-
30% - mažai; c) 31-50% - daug; d) >50% - labai daug.  

Pažeidimai skirstomi į žvėrių (smulkiau – į ūglių, šakelių ir liemenų), vabzdžių (spyglių, lapų, ūglių, šakelių ir 
liemenų), grybų ir ligų (spyglių, lapų, lajos, liemens, šaknų, puvinių ir vėžinių kamieno ligų), abiotinių veiksnių (vėjo, 
sniego, šalčio, užtvindimo, nučaižymo), tiesioginės žmogaus veklos (lajos ir liemenų) ir kiti (gaisrų, pastebėtos 
lokalinės taršos ir nenustatytos kilmės). 

Sanitarinių kirtimų apimtys nustatytos naudojant Valstybinės miškų tarnybos 2012-2016 metais išduotų leidimų 
kirsti mišką duomenimis. 

Duomenys apdoroti elementariosios statistikos metodais (Лакин, 1980), naudojantis Microsoft Excel programine 
ranga. Darbe naudotasi išmatuotų  rodiklių vidurkiu ir vidurkio paklaida (M±m). Vidurkio paklaida kokybiniams 
požymiams apskaičiuota pagal formulę: 

n
ppm )1( −

=± ,  

čia p – kokybinio požymio sutinkamumas imtyje (pavyzdžiui, medžių su pažeidimo požymiais dalis barelyje) 
 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Medžių, kurių būklė pagal miškų monitoringo metodiką buvo įvertinta iš viso 18 tyrimo barelių, esančių 1,5-14 

km atstumu nuo AB „Achema“, kuriuose vyraujanti medžių rūšis buvo pušis. Iš viso įvertinta 432 medžių būklė. 
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Medžių perimetras buvo 50 cm iki 94 cm, atitinkamai diametras – nuo 16 cm iki 30 cm (1 lentelė) ir tai nesusiję su 
atstumu nuo AB „Achema“. 

 
1 lentelė. Medžių būklė, priklausomai nuo atstumo iki taršos šaltinio  
Barelio 

Nr. 
Atstumas 

m Perimetras cm 1/3 lajos defoliacija 
(%) 

Viso medžio 
defoliacija (%) Dechromacija (%) 

1. 9700 50,0±2,6 20±2 36,54±2,21 17,71±2,14 
2. 8880 60,9±2,0 23±2 48,63±3,23 37,63±3,58 
3. 8125 51,9±1,7 12±1 21,04±1,69 15,46±0,96 
4. 8500 52,7±2,0 11±1 18,50±1,17 12,25±0,83 
5. 8550 58,9±1,8 7±0 15,08±0,78 7,17±0,70 
6. 8880 49,5±2,0 9±1 17,29±0,88 13,67±1,10 
7. 8250 94,0±6,8 10±1 18,58±1,26 5,23±0,53 
8. 8500 89,6±3,8 11±1 19,67±1,24 10,68±0,65 
9. 8500 84,1±6,6 8±1 15,17±1,40 6,75±0,46 
10. 8625 89,0±1,5 10±1 17,29±1,05 8,29±1,03 
11. 1500 66,5±1,4 27±1 33,08±0,82 34,17±1,07 
12. 3250 69,5±1,0 27±1 30,79±0,83 24,42±0,59 
13. 5000 68,3±0,9 21±1 24,46±0,94 23,33±0,66 
14. 6500 68,8±0,9 20±1 21,88±0,73 22,21±0,43 
15. 10000 68,6±0,9 19±1 20,83±0,63 22,00±0,59 
16. 9250 67,5±0,8 17±1 19,88±0,49 19,08±0,47 
17. 12125 70,3±1,1 10±1 11,75±0,78 10,00±0,88 
18. 14125 70,4±1,7 6±1 8,13±0,67 8,13±0,74 

 
Įvertinus viršutinės lajos dalies defoliaciją nustatyta, kad didžiausias spyglių netekimo kiekis yra arčiausiai AB 

„Achema“ esančiuose bareliuose, t.y. tyrimo plotuose, kurie nutolę 1500 m ir 3250 m atstumu nuo chemijos gamyklos, 
čia defoliacijos laipsnis yra apie 27% (1 pav.). Toliausiai nuo taršos šaltinio esančiame barelyje spyglių netekimo 
laipsnis yra 6%. Regresinės analizės rezultatai rodo, kad lajos viršutinės dalies defoliacija tolstant nuo taršos šaltinio 
mažėja ir šis dėsningumas gali būti aprašyta antro laipsnio lygtimi (R²=0,51). 

 
1 pav 1/3 lajos defoliacija, priklausomai nuo atstumo iki taršos šaltinio 

 
Buvo nustatyta, kad didžiausias spyglių netekimo laipsnis yra arčiausiai AB „Achema“ esančiame barelyje, kuris 

nuo gamyklos nutolęs 1500 m atstumu, čia defoliacija yra vidutiniškai 33% (2 pav.). Tolstant nuo taršos šaltinio 
defoliacija mažėja, mažiausias spyglių netekimo laipsnis nustatytas barelyje, kuris nuo AB „Achema“ yra nutolęs 14125 
m atstumu, čia defoliacijos laipsnis yra 8%. barelių, kurių atstumas nuo chemijos gamyklos yra nuo 6000 iki 10000 m, 
defoliacijos laipsnis yra apie 19%. Atsižvelgiant į regresijos kreivę bei koreliacijos koeficientą aiškiai matoma 
defoliacijos laipsnio eksponentinė priklausomybė (R²=0,38) nuo atstumo. 

Įvertinus dechromacją matome, kad didžiausias spyglių spalvos pakitimas yra arčiausiai AB „Achema“ (3 pav.), 
jis siekia 34%. Visuose kituose bareliuose dechromacijos procentas įvairuoja nuo 24 iki 3%. Mažiausias spyglių spalvos 
pakitimo laipsnis buvo rastas tyrimo ploteliuose, nutolusiuose apie 8500 m nuo taršos šaltinio, keliuose iš jų 
dechromacija yra 2-5%. Tuo tarpu toliausiai nuo AB „Achema“ esančiame barelyje dechromacija siekia 8%. Įvertnus 
duomenų kitimo dėsningumą, galime teigti, kad, tolstant nuo AB “Achema” dechromacija patikimai (R²=0,30) mažėja. 
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2 pav Medžių defoliacija, priklausomai nuo atstumo iki taršos šaltinio             3 pav Medžių dechromacija, priklausomai nuo atstumo iki taršos 
šaltinio 
 

Visuose bareliuose, išskyrus du (nutolusiuose 8880 ir 9700 m nuo taršos šaltinio), visų medžių viršūnės sveikos, 
rasti tik 3 medžiai su pažeistomis viršūnėmis (2 lentelė). Regresinės analizės būdu nepavyko nustatyti viršūnės 
pažeidimo lygties, todėl galima daryti išvadą, jog AB „Achema“ tarša neturi įtakos medžių viršūnių būklei. Tačiau 
sausų šakų kiekis visose tyrimo bareliuose pasiskirstęs nevienodai (4 pav.). Dviejuose bareliuose (8550 ir 8625 m 
atstumu) padidėjusio sausų šakų kiekio nerasta, ir tik keliuose (1500, 3250, 8880 ir 9700 m atstumu) rasta po 1-5 
medžius su dideliu (>50%) sausų šakų kiekiu (2 lentelė). Sausų šakų kiekio priklausomybės nuo atstumo iki AB 
„Achema“ nustatyti nepavyko. 
 
2 lentelė. Sausų šakų kiekis, priklausomai nuo atstumo iki taršos šaltinio  
Atstumas 

m 
Viršūnės būklė (medžių skaičius) Sausų šakų kiekis (medžių skaičius) 

sveika nulaužta nužiūvusi pakenkta iki 10% 11-30% 30-50% >50% 
1500 24    10 11 1 2 
3250 24    14 6 3 1 
5000 24    14 7 3  
6500 24    13 8 3  
8125 24    9 10 5  
8250 24    14 10   
8500 72    39 25 8  
8550 24    24    
8625 24    24    
8880 47  1  16 18 9 5 
9250 24    11 11 2  
9700 22  1 1 8 8 6 2 
10000 24    15 8 1  
12125 24    18 6   
14125 24    18 5 1  
Viso 429 0 2 1 247 133 42 10 
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4 pav Sausų šakų kiekis lajoje, priklausomai nuo atstumo iki taršos šaltinio 
 

Visumoje medžių būklė didėjant atstumui nuo taršos šaltinio AB „Achema“ gerėja, šie dėsningumai aprašomi 
regresinėmis lygtimis, tačiau tik defoliacijos (viršutinio trečdalio ir viso lajos) bei dechromacijos atvejais nustatyta 
vidutinė-stipri koreliacija. 

Išanalizavus paskutinių šešių metų kirtimų duomenis, nustatyta, kad tiriamoje teritorijoje pagrindiniais, plynais ir 
neplynais, kirtimais iškirstas iš viso 11 ha plotas (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Pagrindiniai kirtimai AB “Achema“ aplinkoje  

Kirtimo metai Vieta Kirtimo rūšis Plotas 
2013 38 kv. 16 skl. Atvėjinis 0,7 ha 
2014 60 kv. 22 skl. Atvėjinis 1,4 ha 
2016 50 kv. 5 skl. Atvėjinis 0,9 ha 
2016 47 kv. 16 skl. Atvėjinis (paskutinis 

atvėjis) 
0,8 ha 

2016 49 kv. 6 skl. Atvėjinis 2 atvejis 2,7 ha 
2017 61 kv. 9 skl. Plynas 1,1 ha 
2017 29 kv. 8 skl. Plynas 3,4 ha 

 
Sanitariniai kirtimai AB „Achema“ aplinkoje paskutiniu metu nevykdyti. Tai reiškia, kad nežiūrint didesnės 

atskirų medžių defoliacijos, dechromacijos ar didesnio vizualiai pastebimų pažeidimų kiekio arčiau taršos šaltinio, AB 
„Achema“ neturi įtakos viso medyno būklei, arba miško būklės pablogėjimas nepasiekia tokio laipsnio, kad jau reikėtų 
imtis priemonių (sanitarinių kirtimų). 
 
Išvados:  
 

1. Didžiausia viršutinės lajos dalies defoliacija (27±1%) yra arčiausiai AB „Achema“ esančiuose bareliuose, 
1500 m ir 3250 m atstumu nuo chemijos gamyklos. Toliausiai nuo taršos šaltinio esančiame barelyje spyglių 
netekimo laipsnis yra 6±1%. Viršutinės lajos dalies defoliacija, priklausomai nuo atstumo, aprašomas antro 
laipsnio regresine lygtimi y = 0,0000001x² - 0,0032x + 33,361 (R² = 0,5066). AB „Achema“ aplinkoje (iki 6,5 
km atstumu) viršutinio lajos trečdalio defoliacija yra gerokai didesnė, negu vidutiniškai Lietuvoje 
2. Visos lajos defoliacija yra arčiausiai AB „Achema“ esančiame barelyje, kuris nuo gamyklos nutolęs 1500 m 
atstumu, čia defoliacija yra vidutiniškai 33±1%. Tolstant nuo taršos šaltinio defoliacija mažėja, mažiausias 
spyglių netekimo laipsnis (8±1%) nustatytas barelyje, kuris nuo AB „Achema“ yra nutolęs 14125 m atstumu, 
visos lajos defoliacijos laipsnis, priklausomai nuo atstumo aprašomas ekspo-nentine regresine lygtimi y = 
42,409e-9E-05x (R² = 0,3789). Daugumoje tyrimo barelių, ypač nutolusiuose didesniu atstumu nuo AB 
„Achema“, pušies būklė buvo geresnė, negu vidutiniškai Lietuvoje (23,1%), ir rezultatai atitinka ICP Forests 
visos Europos monitoringo duomenis (pušies defoliacija 2016 m. neviršijo 25% daugumoje barelių). 
3. Didžiausia dechromacija (34±1%) yra tyrimo barelyje, esančiame arčiausiai AB „Achema“, kituose bareliuose 
dechromacijos laipsnis įvairuoja nuo 24 iki 3%. Kituose Lietuvos miškuose dechromacija nėra išplitusi, 2016 m. 
monitoringo metu tik 0,75% iš visų vertintų medžių turėjo išreikštą dechromaciją, kuri siekė 0,2%. Mažiausias 
spyglių spalvos pakitimo laipsnis buvo rastas tyrimo bareliuose, nutolusiuose apie 8500 m nuo taršos šaltinio, 
keliuose iš jų de¬chromacija yra 2-5%. Tuo tarpu toliausiai nuo AB „Achema“ esančiame barelyje dechromacija 
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siekia 8±1%. Dechromacija, priklausomai nuo atstumo aprašomas logaritmine regresine lygtimi y = -0,674 ln(x) 
+ 111,82 (R² = 0,3409). 
4. Visuose bareliuose, išskyrus du, visų medžių viršūnės sveikos, rasti tik 3 medžiai su pažeis-tomis viršūnėmis. 
Regresinės analizės būdu nepavyko nustatyti viršūnės pažeidimo lygties, todėl galima daryti išvadą, jog AB 
„Achema“ tarša neturi įtakos medžių viršūnių būklei. 
5. Visuose tyrimo bareliuose AB „Achema“ aplinkoje buvo medžių su vizualiai pastebimais pažeidimais, tačiau 
jie tik dviejų rūšių – tik liemenų kenkėjų vabzdžių (111 medžių, 25,7%) ir spyglių, lapų grybinių ligų (66 
medžiai, 15,3%) pažeistų medžių. 
6. Visumoje medžių būklė yra tuo geresnė, kuo didesnis atstumas nuo taršos šaltinio AB „Achema“, šie 
dėsningumai aprašomi regresinėmis lygtimis, tačiau tik defoliacijos (viršutinio trečdalio ir viso lajos) bei 
dechromacijos atvejais nustatyta vidutinė-stipri koreliacija.  
7. Sanitarinių kirtimų AB „Achema“ aplinkoje 2012-2016 metais nebuvo, kitais pagrindiniais (plynais ir 
neplynais) kirtimais iškirstas iš viso 11,0 ha plotas. Nežiūrint didesnės atskirų medžių defoliacijos, 
dechromacijos ar didesnio vizualiai pastebimų pažeidimų kiekio arčiau taršos šaltinio, AB „Achema“ neturi 
reikšmingos įtakos viso medyno būklei. 
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Condition of the Coniferous Trees in the Surroundings of Achema Joint Stock Company 

 
Vera PAULAUSKIENĖ 
 
Summary 
 

In order to assess impact of industrial air pollution to the condition of coniferous trees, forests of Upninkai 
Forest District were investigated. Tree defoliation, dechromation, state of tree top, dry branches, other noticeable 
damage in the were assessed in 18 test plots within 1.5-14 km distance from AB “Achema” according to ICP 
Forests methodology. Volume of 20125-2016 sanitary fellings in the area was assessed. Condition of trees 
decreased approaching to the source of pollution. Defoliation of the upper part of the crown (1/3) decrease with 
distance (y = 0,0000001x²-0,0032x + 33,361, R² = 0,51), and is significantly higher than the average in Lithuania 
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at distances up to 6,5 km. Defoliation of the entire tree also decrease with distance (y = 42,409e-9E-05x, R² = 
0,38), but in most test plots is better than the average in Lithuania. Dechromation, moving away from AB 
Achema, is reliably declining (y= -10,674Ln(x) + 111,82, R² = 0,34). Of all visually identifiable damages, only 
bark and wood boring insects (in 25.7% of trees) and fungal diseases of needles (in 15.3% of trees) were 
recorded.  
No sanitary fellings were accomplished in 2012-2016 (other final fellings done 11.0 ha) in the surroundings of 
AB “Achema” showing that it have no significant impact to overall stand condition despite the higher 
defoliation, dechomation, or greater number of damages to individual trees. 
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