LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos katedra

Virginija Atkocevičienė

ŽEMĖS NAUDMENŲ
PLOTŲ SKAIČIAVIMO
mETODINIAI PATARIMAI

kaunas, ARDIVA
2008

UDK
Virginija Atkocevičienė

ŽEMĖS NAUDMENŲ PLOTŲ SKAIČIAVIMO
Metodiniai patarimai

Recenzavo:
Lekt. Birutė Kavaliauskienė, (LŽŪU Žemėtvarkos katedra)
Doc. dr. Gražina Žibienė, (LŽŪU Hidrotechnikos katedra)
Aprobuota:
Žemėtvarkos katedros posėdyje 2007, protokolo Nr. 8;
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos studijų komisijos
posėdyje 2007 12 06, protokolo Nr. 21

Kalbą redagavo Vita Siaurodinienė
Maketavo		
Viršelio dailininkas

ISBN
2

© Virginija Atkocevičienė, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008

TURINYS
Bendrosios nuostatos..................................................................... 4
Planimetravimo taisyklės........................................................... 6
Planimetro padalos vertės nustatymas............................7
Sekcijų plotų skaičiavimas......................................................... 9
Plano parengimas žemės naudmenų
plotams skaičiuoti............................................................................9
Žemės naudmenų plotų skaičiavimas ................................. 11
Žemės naudmenų eksplikacijos sudarymas....................14
Šakių rajono Jankų kadastro vietovės
žemės naudmenų plotų skaičiavimo planas...................15
Sekcijų ir žemės naudmenų plotų
skaičiavimo žiniaraštis................................................................17
Žemės naudmenų kontūrų suvestinės
ir eksplikacijos užpildymo pavyzdys.................................19

3

Bendrosios nuostatos
Sprendžiant įvairius techninius, inžinerinius, planinius, ekono
minius ir kitus uždavinius būtina žinoti žemėnaudų ir žemės naudmenų
kontūrų plotus.
Žemės plotus galima apskaičiuoti pagal planą arba pagal lauko
matmenų rezultatus. Yra trys plotų skaičiavimo būdai: analitinis, grafi
nis ir mechaninis. Toks skaičiavimo būdas, kai plotai skaičiuojami
tiesiog pagal lauko matavimo duomenis arba pagal turimas sklypo
posūkio taškų koordinates, yra vadinamas analitiniu.
Grafinis būdas yra toks, kai sklypas plane suskirstomas
paprasčiausiomis geometrinėmis figūromis (trikampiais, trapecijomis)
ir skriestuvu išmatuojami jų plotui rasti reikiami elementai.
Žemės naudmenų kontūrų plotai plane, sudarantys mažiau kaip
2 cm2 skaičiuojami palete, (permatomos medžiagos stiklo, celiu
lioido plokštelėje išbraižytas kvadratų tinklas). Uždėjus paletę ant
kontūro figūros iš pradžių skaičiuojami dideli kvadratai, paskui pil
ni maži kvadratėliai, telpantys figūroje ir po to įvertinant jų dalis iš
akies skaičiuojami nepilni kvadratėliai, esantys prie kreivo kontūro
linijos. Kvadratų skaičius, padaugintas iš kvadrato ploto yra visos
figūros plotas.
Linijiniai kontūrai skaičiuojami nomograma, popieriaus lape
išbraižytoje tiesėje pažymimos tam tikrą plotą atitinkančios atkarpos.
Plotams skaičiuoti mechaniniu būdu naudojamas specialus prie
taisas – planimetras.
Praktikoje dažniausiai naudojamas polinis planimetras. Juo ypač
patogu skaičiuoti kreivų kontūrų plotus. Planimetras susideda iš dviejų
svirtelių – polinės (1) ir vedamosios (2), kurios dirbant sujungiamos
taške 3. Polinės svirtelės gale pritvirtintas cilindrinės formos svare
lis – polius, turintis apačioje adatėlę.
Vedamoji svirtelė viename gale turi adatėlę arba stiklinį lęšį (6) su
centre pažymėtu tašku, kuriuo apvedamas matuojamo ploto kontūras,
o kitame gale yra pritvirtintas skaičiavimo mechanizmas (4). Prie
apvedimo adatėlės ar lęšio pritvirtinta rankenėlė, už kurios laikant
apvedamas matuojamosios figūros kontūras.
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1 pav. Polinis planimetras

2 pav. Planimetro atskaičiavimo mechanizmas

Vedamosios svirtelės ilgiu laikomas atstumas nuo svirtelių su
jungimo ašies iki vedamosios adatėlės. Abi svirtelės sujungiamos
polinės svirtelės gale, snapelį įstatant į skaičiavimo mechanizmo
duobutę. Keičiant skaičiavimo mechanizmo padėtį, kinta ir vedamo
sios svirtelės ilgis. Šį ilgį parodo prie skaičiavimo mechanizmo pri
tvirtintas vernieras (12). Skaičiavimo mechanizmą sudaro lygiagreti
vedamajai svirtelei ašis, ant kurios vieno galo užmautas ratukas (9).
Kitame ašies gale yra ašis, kuri suka horizontalų skritulį (8), padalytą
į 10 padalų. Ratuko (9) lankas padalytas į 100 dalių (į 10 stambesnių
padalų, iš kurių kiekviena padalyta dar į 10). Šalia ratuko pritvirtintu
vernieru (10) galima atskaityti ratuko mažiausių padalų dešimtąsias
dalis. Vedamąją adatėlę vedant figūros kontūru, ratukas (9) sukasi ir
atskaita kinta. Atskaita yra iš keturių skaitmenų.
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Pirmasis skaitmuo imamas iš skritulio (8), kuris yra prie rodyklės
galo (7) – mažesnis pagal padalų surašymo eilės tvarką. Antrasis
skaitmuo imamas iš ratuko (9), kuris yra apačioje verniero nulio (10).
Trečiasis skaitmuo – tai tame pačiame ratuke (9) esantis verniero nu
lio mažiausių padalų skaičius. Ketvirtas skaitmuo yra verniero padalų
skaičius, skaičiuojant nuo verniero nulio iki sutampančio brūkšnio.
Taigi visa planimetro atskaita yra 3684.
Norint rasti figūros plotą, planimetras dedamas ant plano ir adatėlė
pastatoma laisvai pasirinktame kontūro taške. Fiksuojama planimetro
atskaita a1. Paėmus už ąselės adatėlė apvedama figūros kontūru pagal
laikrodžio rodyklę ir adatėlė pastatoma į pradinę padėtį, vėl fiksuojama
atskaita a2. Skirtumas a2 - a1 = b1 parodo ratuko nueitą kelią. Norint
įsitikinti, ar tiksliai apvesta bei teisingai atskaityta, padarius atskaitą a2
adatėlė dar kartą apvedama aplink figūrą ir užrašoma atskaita a3. Jei
atskaitų skirtumas a3 – a2 = b2 nuo b1 skiriasi ne daugiau kaip 3 viene
tais, darbas atliktas gerai.
Pavyzdžiui,
a3 = 6452,
a2 = 6222,
a1 = 5990,

b2 = 230.
b1 = 232.

bvid. = 231.

Planimetravimo taisyklės
1. Stalas, ant kurio planimetruojama, turi būti lygus ir horizonta
lus. Planas neturi būti banguotas ir raukšlėtas.
2. Parenkant planimetro poliaus vietą reikia stengtis, kad apvedant
figūrą, tarp svirčių vidutinis kampas būtų apie 90°, o nuokrypiai
būtų maždaug vienodi į abi puses – apie 60°. Be to, ratukas,
apvedant kontūrą, turi slankioti lygioje plano vietoje.
3. Pradinį vedimo tašką reikia parinkti tokioje vietoje, kur ratukas
lėčiausiai sukasi, daugiau šliaužia vedamosios svirtelės kryptimi,
tarp svirčių esant 90° kampui. Jei ši sąlyga neįvykdoma, galima
gauti didelę ploto paklaidą nesutapus apvedamam stikliukui su
pradiniu tašku apvedimo pradžioje ir pabaigoje. Esant bukam
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arba smailiam kampui tarp svirčių, minėtas 0,1 mm dydžio
nesutapimas gali sudaryti 2-3 padalų paklaidą.
4. Jei planas suklijuotas ir ratukui tenka pereiti siūlę, tuomet ratuko
plokštuma turi būti jai statmena. Jei ši sąlyga nebus įvykdyta,
tai ratuko sukimuisi turės įtakos iškilusi popieriaus briauna.
5. Planimetruojant esant dviem poliaus padėtims, patartina svirtį
perkelti į kitą padėtį, bet poliaus vietos nekeisti.
6. Stikliuką reikia vesti (paėmus už ąselės) tolygiai, netrūkčioti ir
tiksliai figūros kontūru.
7. Tarp dviejų apvedimų leidžiami didžiausi skirtumai – 2 padalos,
esant plotui iki 20 ha, 3 padalos – esant 20-200 ha ir 4 padalos –
esant plotui daugiau kaip 200 ha.

Planimetro padalos vertės nustatymas
Planimetro padalos vertė nustatoma atsižvelgiant į plano
deformaciją. Tam plane, kuriame bus skaičiuojami plotai, koordinačių
tinklo 2-3 kvadratų grupė planimetru apvedama po du kartus esant
abiem poliaus padėtims. Kvadratų teorinį plotą padalinus iš planimetro
atskaitų skirtumų vidurkio gaunama padalos vertė:

p

P
,
b

čia
p – planimetro padalos vertė;
P – kvadrato teorinis plotas;
b – planimetro atskaitų skirtumų vidurkis.
Jei planas deformuotas nevienodai, tai planimetruojama po 2-3
kvadratus keliose vietose.
Skaičiuojant plotus tikslinga pasirinkti tokią padalos vertę, kuri
būtų patogi skaičiuoti plotus. Planuose masteliu 1:10 000 tikslinga
nustatyti padalos vertę, lygią 0,1 ha. Masteliu 1:5000 – 0,025 ha, mas
teliu 1:2000 – 0,004 ha.
Pageidaujama padalos vertė gaunama keičiant vedamosios
svirtelės ilgį.
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Pavyzdžiui, apvedus planimetru kvadratą, kurio plotas 100 ha,
gaunamas atskaitų skirtumų vidurkis 1082 esant apvedamosios
svirtelės ilgiui
R 24,7 cm.
Tada planimetro padalos vertė
p

100
0,0923 ha.
1082

Kadangi padalos vertė tiesiogiai proporcinga svirtelės ilgiui, gali
ma parašyti tokią proporciją:

R1 R
.
p1 p
Iš čia
R1

p1 R
,
p

čia
R – svirtelės ilgis, pagal kurį gauta nepatogi padalos vertė (p);
p1 – pageidaujama padalos vertė;
R1 – ieškomas svirtelės ilgis.
Įrašius skaitmenines reikšmes gaunama:

R1

24,7 ⋅ 0,1
26,8 cm.
0,0923

Taigi norint gauti padalos vertę, lygią 0,1 ha, svirtelės ilgis turi
būti 26,8
Nustačius reikiamą svirties ilgį, padalos vertė pakartotinai tikrinama.
Atskirai skaičiuojama kiekvieno plano planimetro padalos vertė.
Šios apskaičiuotos vertės rašomos planimetravimo žiniaraščiuose, ku
rie dedami į plotų skaičiavimo bylas.
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Sekcijų plotų skaičiavimas
Žemės sklypas, didesnis kaip 200-300 ha, plane suskirstomas sek
cijomis. Sekcijos dydis nustatomas priklausomai nuo kontūringumo ir
sekcijos figūros kompaktiškumo, bet ne didesnis kaip 250 ha. Pagei
dautina, kad sekcijoje būtų ne daugiau kaip 100 kontūrų. Sekcijų ribos
turi eiti pastoviais kontūrais: upėmis, grioviais, keliais ir pan. Ribos
paryškinamos raudonu tušu 1 mm storio linijomis. Sekcijos viduryje
raudonu tušu rašoma trupmena: skaitiklyje – sekcijos numeris 5 mm
aukščio romėniškais skaitmenimis, o vardiklyje – sekcijos plotas
(apskaičiavus plotą). Sekcijų numeracija žemės sklype turi būti nuo
sekli. Ji pradedama plane nuo šiaurės vakarų kampo.
Sekcijos planimetru apvedamos po du kartus, esant kiekvienai po
liaus padėčiai, ir skaičiuojami jų plotai. Susumavus gautus sekcijų plo
tus, palyginama su bendru plotu, apskaičiuotu analitiniu būdu, ir gavus
leistinąją neatitiktį, ji paskirstoma proporcingai pagal sekcijų plotus.
Leistinoji neatitiktis nustatoma pagal šią formulę:

Fl ±

M
⋅ 0,05 P
10000

čia
P – sklypo plotas apskaičiuotas analitiniu būdu ha,
M – mastelio vardiklis.

Plano parengimas žemės naudmenų plotams skaičiuoti
Apskaičiavus sekcijų plotus, plane nuspalvinamos žemės naud
menos ir surašomi kontūrų numeriai.
Žemės naudmenų kontūrų numeriai rašomi arabiškais skaitme
nimis nuosekliai kiekvienoje sekcijoje didėjimo tvarka. Rekomen
duojama kontūrus numeruoti paeiliui tarp pastovių linijinių kontūrų.
Kitoje sekcijoje kontūrų numeracija tęsiama toliau. Kontūrų nume
riai ir vėliau jų plotai rašomi trupmena, juodu tušu 2 mm aukščio
skaitmenimis, neuždengiant kitų plano elementų. Jei kontūre netelpa
jo numeris ir plotas, tai galima juos rašyti šalia kontūro, bet taip, kad
trupmenos brūkšnio tęsinys liestų atitinkamo kontūro ribą. Esant ypač
dideliam kontūrų skaičiui, kontūrų plotai rašomi išnašoje, o kontūre
arba prie jo rašomas tik jo numeris.
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Skaičiuojamo kontūro viduje esantys kitų žemės naudmenų
kontūrai, kurie bus skaičiuojami kaip įsiterpę plotai, numeruojami
nuosekliai, pradiniu laikant pagrindinį, t. y. tą, iš kurio bus atimami
įsiterpę plotai.
Jei kontūras yra labai ištęstas ir kai kur labai susiaurėja, tai jį
galima padalinti į atskirus kontūrus.To paties pločio griovių sistema
sekcijoje numeruojama vienu numeriu.
Žemės naudmenos spalvinamos šiomis spalvomis
1) ariamoji žemė (nuolat dirbami ir laikinai nedirbami plotai,
naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalų auginimui,
įskaitant daugiamečių žolių pasėlius ir įrengtų kultūrinių
ganyklų plotus, taip pat dirvonus, pūdymus, inspektus, daigy
nus, braškynus) – nespalvinama;
2) sodai (žemės plotai, užsodinti vaismedžiais ir vaiskrūmiais) –
sodria geltona;
3) pievos (žemės plotai, kuriuose auga daugiamečiai žoliniai au
galai, tinkami pašarams ir nuolat šienaujami) – šviesiai žalia su
geltonu atspalviu;
4) natūralios ganyklos (žemės plotai, apaugę natūraliais
daugiamečiais žoliniais augalais, tinkamais gyvuliams gany
ti) – pilka su žaliu atspalviu;
5) miškai (žemės plotai, ne mažesni kaip 0,1 ha, apaugę medžiais
ir kitais miško augalais) – sodria žalia;
6) medžių ir krūmų želdiniai (žemės plotai, apaugę gausiastiebiais
krūmais, medžių eilės, gyvatvorės iki 10 m pločio ir iki 0,1 ha
ploto medžių grupės) – žalia su melsvu atspalviu;
7) pelkės (nuolat drėgmės pertekę plotai, kuriuose vyksta
dirvožemio pelkėjimo procesas, auga pelkėms būdingi auga
lai) – švelnia melsva;
8) vandenys (upės, upeliai, ežerai, vandens talpyklos, kūdros,
grioviai, šaltiniai) – mėlyna;
9) magistraliniai keliai – violetine;
10) krašto keliai – rausva;
11) rajoniniai keliai, vietiniai I-II-III kategorijos keliai, bandoke
liai, bandotakiai bei gatvės, nubraižyti 2 linijomis, – ruda;
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12) pažeista žemė (žemės plotai, kuriuose dėl žmogaus ūkinės
veiklos nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir žemė ne
rekultivuota į žemės ūkio naudmenas, vandenis ar miškus)
tai duobės, karjerai, durpynai, sąvartynai, iškasinėtos vie
tos – rausva;
13) užstatytą teritoriją sudaro žemė, kurioje išsidėstę pastatai ir
įrenginiai; įrengtos aikštelės ir aikštės, gėlynai, sodybų ir kiemų
užimta žemė bei kapinės.
Užstatytos žemės spalvinamos taip:
sodybos (vienkiemiuose ir gyvenvietėse) – melsvai žalia
(elektrinė);
ūkinės sodybos, aikštės, aikštelės, kapinės – šviesiai ruda;
14) kita nenaudojama žemė (smėlynai, žvėrynai, akmenynai,
pelkėti duburėliai, nuošliaužos, nuogriuvos, griovos, išgraužos,
skardžiai, dykvietės). Smėlynai ir žvyrynai spalvinami rusvai
geltona spalva, o visos kitos – rausva.

Žemės naudmenų plotų skaičiavimas
Planimetru skaičiuojamas plotas gaunamas padalos vertę daugi
nant iš atskaitų skirtumų vidurkio:

P = p ⋅ bvid .
Skaičiuojami ir išlyginami kiekvienos sekcijos žemės naudmenų
kontūrų plotai.
Planimetru skaičiuojami 2 cm2 ir didesnio ploto plane esantys
kontūrai, apvedant figūrą 2 kartus esant vienai poliaus padėčiai.
Mažesni kaip 2 cm2 kontūrai plane skaičiuojami du kartus palete
arba monograma.
Nepatogūs palete skaičiuoti plotai, mažesni kaip 2 cm2, gali būti
skaičiuojami planimetru, tačiau kontūrai planimetru apvedami 2-3 kar
tus iš eilės. Tokiu atveju kontūro plotas gaunamas atskaitų skirtumų
sumą dalijant iš apvedimų skaičiaus.
Kai kontūro viduje yra mažų kontūrų, tai pirmiausia skaičiuojamas
pagrindinio kontūro plotas kartu su įsiterpusiais, o paskui – pastarųjų
plotai. Pagrindinio kontūro plotas gaunamas atėmus įsiterpusių žemės
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naudmenų kontūrų plotus. Mažus kontūrus, esančius prie didelių
kontūrų ribos, reikia vengti skaičiuoti kaip įsiterpusius, nes sumažėja
pagrindinio kontūro ploto tikslumas.
Skaičiuojant 1-2 m pločio griovių plotus, prie jų faktino pločio
pridedama 1 m, o skaičiuojant 3 m ir platesnių griovių plotus, pri
dedama 2 m, tai yra iš kiekvienos griovio pusės pridedama atitinkamai
po 0,5 m ir 1,0 m pločio zoną.
Jei griovys apaugęs krūmais ir krūmų plotis didesnis už čia nu
rodytus zonų pločius, tai griovio ir atitinkamos zonos bei krūmynų
plotai skaičiuojami atskirais kontūrais, pvz. G –5(9), čia 5 – griovio
plotis, 9 – griovio plotis su krūmynais. Skaičiuojant plotus, į apskaitą
įtraukiamas griovio plotis apskaitomas 7 m (5+2), krūmynų plotis – 2
m (9-7). Krūmynai palei griovį apskaičiuojami atskiru kontūru ir
žiniaraštyje rašomi kitoje eilutėje.
Kanalizuoti upeliai įtraukiami į apskaitą kaip upeliai, o jų plotai
skaičiuojami kaip griovių.
Jei du gretimus kontūrus skiria viena linija nubraižytas griovys
ar kelias, tai planimetru vedama griovio ar kelio ašimi. Kontūro plo
tas gaunamas iš apskaičiuoto planimetru ploto atėmus pusę griovio
(kelio) ploto.
Skaičiuojant kontūrų plotus, esančius greta linijinių kontūrų,
nubraižytų 2 linijomis, planimetru vedama linijinio kontūro kraštu, o lini
jinis kontūras (kelias, griovys) skaičiuojamas kaip pagrindinis kontūras.
Esant ariamosios žemės kontūre labai tankiai 1-2 m pločio griovių
sistemai, išimties tvarka galima ariamąją žemę skaičiuoti vienu kontūru
ir rašyti bendrą jos plotą.
Skaičiuojant žemės naudmenų plotus, pildomas plotų skaičiavimo
žiniaraštis. Užpildant žiniaraštį laikomasi šios tvarkos:
1) kiekviena sekcija pradedama skaičiuoti naujame lape, kurios
viršuje užrašomas (tušu, tušinuku) sekcijos numeris;
2) žemės naudmenų kontūrų numeriai, pavadinimai ir plotai
rašomi pieštuku paeiliui. Tušu rašomi kontūrų pataisyti plotai;
3) pirmoje skiltyje rašomi pagrindinių kontūrų numeriai;
4) antroje žiniaraščio skiltyje rašomi įsiterpusių kontūrų ir
linijinių kontūrų dalių numeriai. Prie linijinių kontūrų numerių,
skaičiuotų dalimis, rašoma santrumpa „d“;
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5) trečioje skiltyje rašomos žemės naudmenų nesutrumpintas pa
vadinimas;
6) ketvirtoje skiltyje rašoma planimetro atskaita, o skaičiuojant
plotus palete ar nomograma užrašomas skaičiavimo būdas.
Tais atvejais, kai paletėje skaičiuojami langeliai, rašomas jų
skaičius, padaugintas iš vieno langelio vertės, pvz.; 13·0,05;
7) penktoje skiltyje apskaičiuojami planimetro atskaitų skirtumai.
Skaičiuojant plotus palete ar nomograma, rašomi du kartus
skaičiuoti plotai;
8) šeštoje skiltyje apskaičiuojami planimetro atskaitų skirtumų
vidurkiai, o skaičiuojant plotus palete ar nomograma –
apskaičiuotų plotų vidurkiai;
9) septintoje skiltyje rašomi pagrindinių, o aštuntoje – įsiterpusių
žemės naudmenų kontūrų plotai, skaičiuojant masteliu 1: 10000
rašomi 0,1 ha tikslumu.
Baigus skaičiuoti sekcijos plotus, sudedami visi septintoje skiltyje
surašyti plotai. Skirtumas tarp apskaičiuotų plotų sumos ir išlyginto
sekcijos ploto yra neatitiktis. Leistinoji neatitiktis apskaičiuojama pa
gal šią formulę:

Fl ±

M
⋅ 0,08 P ,
10000

čia
P – sekcijos plotas ha;
M – plano mastelio vardiklis
Neatitiktis išdėstoma su priešingu ženklu proporcingai pagrindinių
kontūrų plotams.
10) dešimtoje skiltyje tušu surašomi šių kontūrų plotai:
a) pagrindinių;
b) įsiterpusių į pagrindinį kontūrą, skaičiuotų visais kontūrais;
c) linijinių kontūrų, skaičiuotų dalimis, plotų sumos.
d) plotų skaičiavimo plane juodu tušu įrašomi pataisyti kontūrų
plotai, o raudonu tušu – sekcijų plotai. Antraštėje rašomas
plano pavadinimas „Žemės naudmenų plotų skaičiavimo
planas“.
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Parašoma pastaba: griovių plotai, apskaičiuoti pridedant atitinka
mai 1 – 2 m pločio zonas.
Sutartiniai ženklai nuspalvinami pagal žemės naudmenas.
Paaiškinami visi užrašai, pvz.;
— sekcijos riba;
I – sekcijos numeris,
234,1 – sekcijos plotas,
4 – žemės naudmenos kontūro numeris,
96,0 – žemės naudmenos plotas.

Žemės naudmenų eksplikacijos sudarymas
Eksplikacijai sudaryti iš plotų skaičiavimo žiniaraščių sekcijomis
išrenkami vienarūšių žemės naudmenų kontūrų numeriai bei plotai ir
tušinuku surašomi žemės naudmenų kontūrų suvestinėje.
Baigus sekciją rašomas sekcijos plotas ir susumuojamos visos
žemės naudmenos.
Naudojantis žemės naudmenų kontūrų suvestine, sudaroma ekspli
kacija sekcijomis ir viso sklypo.
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A – B – Paluobių kadastro vietovė
B – A – Patašynės kadastro vietovė

ŠAKIŲ RAJONO JANKŲ KADASTRO VIETOVĖS ŽEMĖS
NAUDMENŲ PLOTŲ SKAIČIAVIMO PLANAS
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– užstatyta teritorija

– keliai

– vandenys

– miškas

– ariamoji žemė

1 lentelė. Sekcijų ir žemės naudmenų plotų skaičiavimo žiniaraščio užpildymo pavyzdys.
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2 lentelė. Sekcijų ir žemės naudmenų plotų skaičiavimo žiniaraštis

17

18

1

96,0

13,0

4,6

113,6

4

9

12

∑

∑

15

10

kont.Nr. plotas
ha

kont.Nr. plotas
ha

103,1

11,5

6,8

84,8

Kultūrinė ganykla

Ariamoji
žemė

Užstatyta
teritorija

∑

13

5

4,4

4,3

0,1

∑

14

kont.
Nr.

2,7

2,7

plotas
ha

Miškas

I sekcija – 234,1 ha

kont.Nr. plotas
ha

3 lentelė. Žemės naudmenų kontūrų suvestinė

Šakių rajono Jankų kadastro vietovės

∑

11

3

2

kont.
Nr.

2,3

0,3

1,2

0,8

plotas
ha

Keliai

∑

8

7

6

kont.
Nr.

8,0

3,4

2,6

2,0

plotas
ha

Vandenys

19
I
216,7 216,7 2,7

Žemės ūkio naudmenos

4 lentelė. Žemės naudmenų eksplikacija ha

Sekcijos Nr.
ariamoji žemė
sodai
pievos ir natūralios ganyklos
iš viso
Miškai

2,3

Keliai

4,4

Užstatytoji teritorija

8,0

Vandenys

medžių ir krūmų želdiniai
-

Kitos žemės

pelkės
pažeistoji žemė
nenaudojamoji žemė
iš viso
234,1

Bendras plotas

Tiražas 250 vnt.
Spausdino UAB „Ardiva“
Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas,
Tel.: (8-37) 36 34 01; Faks.: (8-37) 33 47 34;
El. p.: info@ ardiva.lt; www. ardiva.lt.
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