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Miškininkystės sekcija 

 
EGLĖS CENTRINIO PUVINIO PAPLITIMAS LIETUVOJE 
 
Kšištof GODVOD, el. p. godvod@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Eglės mediena pasaulyje vertinama dėl jos panaudojimo įvairiose srityse: statybose, celiuliozės, spirito 
pramonėje, stulpų, pabėgių, baldų, muzikos instrumentų gamyboje, kalnakasyboje, šachtų statyboje ir t.t. Svarbi 
miškininkystės veiklos sritis  – eglynai  Lietuvoje. Remiantis Lietuvos miškų ūkio statistika (2012), eglynai užima 20,8 
proc.(428,4 tūkst. ha) viso mišku apaugusio žemės ploto . 

Pastaruoju metu, keičiantis klimatui ir medžių augimo sąlygoms, vis aktualesnė tampa medžių patologija bei 
įvairių pažaidų vertinimas, nes atsiranda naujų ligų sukelėjų. Lietuvoje kiekvienais metais vidutiniškai 55 tūkst. ha 
miškų pažeidžia biotiniai veiksniai. Laiku netaikant priemonių pažaidoms stabdyti, tokie plotai gali didėti, dėl šios 
priežasties prarandamas ne tik medienos tūris, bet ir kokybė. Ypatingai aktuali puvinio pažeistos medienos problema  
spygliuočių medynuose, kuriuose paplitusi šakninė pintis. 
  Vadovaujantis Nacionalinalinės miškų inventorizacijos duomenimis (2012), didžiausi ekonominiai nuostoliai 
patiriami dėl eglės kamieno centrinio puvinio. Skirtingai nei kitų spygliuočių medienoje, centrinis puvinys gali išplisti 
stiebe iki kelių ar net keliolikos metrų aukščio. 

Eglės kamieno centrinis puvinys buvo tirtas daugeliu aspektų, analizuojant puvinį sukeliančių grybų 
vystymąsi, augimą, paplitimą.  Tyrimų (Vasiliauskas 1964, 1993; Arlauskas, Tebėra, 1979) duomenys buvo renkami 
kertant medžius biržėse, naudojant amžiaus grąžtą ir kt. Puvinio pažaidų stiebuose duomenys apibūdino tik tam tikrą 
plotą ir vietą, todėl remiantis jais nebuvo galima spręsti apie puvinio paplitimą visuose Lietuvos eglynuose. 

Pažangių  šiuolaikinių prietaisų taikymas miško ūkyje leido taikyti naujus puvinio nustatymo būdus. Šio 
tyrimo metu eglės puvinio išplitimo medienoje mastui nustatyti buvo naudotas garsinis tomografas. Šio prietaiso 
techninės savybės leido įvertinti stiebo kokybės būklę augančiuose medynuose. Tyrimai nustatant puvinio paplitimą 
garsiniu tomografu Lietuvos eglynuose dar nebuvo atlikti. 
 
Tikslas - nustatyti eglės puvinio paplitimą tipinėse paprastosios eglės augavietėse (Nc, Nd, Lb, Lc, Ld)  naudojant 
verslo slėnio ,,Nemunas“ tomografinį prietaisą ARBOTOM 3D. 
 
Uždaviniai 
 

1. Atlikti eglės stiebų skenavimo rezultatų prietaisu ARBOTOM tikslumo ir patikimumo analizę. 
2. Preliminariai ištirti puvinio buvimą ir kintamumą. 
3. Nustatyti eglės puvinio paplitimą priklausomai nuo augavietės, amžiaus ir taikytų ūkinių priemonių. 

 
Tyrimų objektas  
 
Centrinio puvinio pažeisti eglės medžiai skirtinguose našumo rajonuose. 
 
Metodika 
 

Atsižvelgiant į gamtinius našumo regionus, tyrimo duomenys buvo rinkti 4 miškų urėdijose 2012 m. balandžio 
– lapkričio mėnesiais. Atsitiktiniu būdu buvo atrinkti 27 skirtingo kirtimų amžiaus eglės poūkio sklypai, 17 girininkijų. 
Sisteminiu būdu išskirtos 149 skritulinės aikštelės. Aištelės plotas – 500 m2. Puvinio paplitimui nustatyti buvo 
pamatuoti 3269 medžiai ,iš jų 703 buvo nuskenuoti garsiniu tomografu. Tam buvo antrenkami 3 arčiausiai aikštelės 
centro augantys medžiai.  

Buvo matuoti tokie taksaciniai rodikliai: skenuojamų medžių aukštis matuotas Sunto aukštimačiu, 1 m 
tikslumu; skersmuo matuotas žerglėmis 1,3 m aukštyje, 2 kryptimis, 1 cm tikslumu; Krafto klasė –I–IV. 

Taip pat buvo matuotas medžių atstumas nuo aikštelės centro  matavimo juosta, 5 cm tikslumu; medžių padėtis 
tyrimo aikštelės atžvilgiu – azimutai– matuoti busole, 1 laipsnio tikslumu; akivaizdus puvinys ir žaizdos įvertintos 
vizualiniu būdu. Puvinio pažeistų eglės stiebų vizualizacija gauta tomografu, išdėstant daviklius 3 skirtinguose 
aukščiuose (0,0; 1,0; 2,0 m). 

Prietaiso rodmenų tikslumui įvertinti buvo nupjauta 15 modelinių medžių. Faktinės puvinio paplitimo reikšmės 
buvo palygintos su tomografo rodmenų reikšmėmis. Surinkti duomenys apdoroti naudojant MS Excel, Statistica ir 
Arbotom programas.  

Atliekant tyrimą buvo naudoti tokie bendrieji metodai: dokumentų analizės, duomenų grupavimo, loginis, 
palyginimo, apibendrinimo. 
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Rezultatai 
 
  Buvo tirti 2013 m. ugdymo ir pagrindiniams kirtimams atrinkti eglynai, dengiantys 55,5 ha plotą. Visų 
skritulinių aikštelių plotas sudarė 7,45 ha, arba 13,4 proc. ,nuo viso tirto ploto.  
      Atlikus taksacinių rodiklių analizę nustatyta, kad vidutinis visų matuotų medžių skersmuo buvo 18,5 cm, o 
skenuoti atrinktų medžių – 21,5 cm. Daugiausia apskaityta 15–25 cm skersmens medžių, kurių vidutinis aukštis siekė 
16 metrų.  
       Ištyrus atrinktus medžius tomografiniu prietaisu Arbotom 3D, nustatytas supuvusių ir sveikų medžių 
pasiskirstymas pagal skersmenį (1 pav.). 

Tyrimo metu nustatyta, kad garsinis tomografas eglės puvinio buvimą stiebe vertina 79,1 proc. tikslumu. 
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1 pav. Sveikų ir puvinio pažeistų eglės medžių skirstinys pagal skersmenį 
 
      Supuvusių medžių dalis eglynuose yra pakankamai didelė (1 pav.). Centrinio puvinio pažeistų eglių dalis 
siekia net 32,8 proc. Nustatyta, kad didėjant medynų vidutiniam skersmeniui didėja ir puvinio pažeistų medžių skaičius. 
     Tyrimo rezultatai parodė, kad pažeistų eglių kiekis įvairiuose bareliuose svyruoja nuo 0 iki 60 proc. 
     Lyginant gautus rezultatus su anksčiau atliktais eglės centrinio puvinio tyrimais (Vasiliauskas, 1964), 
pastebėta, kad  puvinio pažeistų eglių padaugėjo 1,7 proc. 
      I Krafto klasės medžiai sudaro 10,5 proc., II–39,1 proc., III– 33,9 proc., o IV– 16,5 proc. nuo visų medžių 
skaičiaus. Nuskenuotų medžių pasiskirstymas pagal Krafto klases pavaizduotas 2 paveiksle.  
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2 pav. Sveikų ir puvinio pažeistų eglės medžių skirstinys pagal Krafto klasę  
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      A. Vasiliausko duomenimis (1964), eglės centrinis puvinys dažniau pažeidžia C klasės medžius 
 (2,8–30,3proc.). 
      Mūsų atveju didžiausias puvinio pažeistų medžių procentas buvo nustatytas IV (38,7 proc.)  ir I ( 37,8 proc.) 
Krafto klasės medžių, II ir III klasės pažeistų medžių buvo atitinkamai 28 proc. ir 34 proc.  
       Literatūroje nurodoma (Vasiliauskas, 1964), kad 5–20 metų amžiaus eglaičių pažaidų kiekis siekia 1,9–
3,1proc., o 21–40 metų amžiaus – net iki 31,1proc. 41–60 metų amžiaus kiškiakopūstiniuose bei sausesniuose 
mėlyniniuose- kiškiakopūstiniuose eglynuose vidutinis kelminio puvinio išplitimas siekia 22,0 proc., o 61–80 metų – 
29,7proc. Brandžiuose (81–120 metų) brukniniuose-mėlyniniuose kiškiakopūstiniuose bei sausesniuose 
kiškiakopūstiniuose-mėlyniniuose eglynuose vidutinis puvinio paplitimas siekia atitinkamai 50,0, 51,4, ir 58,3 proc. 
       Mūsų tyrimo metu nustatyti panašūs puvinio paplitimo mastai. (3 pav.). 
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3 pav. Sveikų ir pažeistų medžių pasiskirstymas priklausomai nuo medžių amžiaus 
 
      Sugrupavus visus eglės medynus pagal amžiaus grupes nustatyta, kad didėjant eglynų amžiui mažėja sveikų 
medžių kiekis procentais, o puvinio pažeistų –didėja. Kas dešimtmetį prarandama vidutiniškai 11 proc. sveikų medžių.  
Iš gautų duomenų galima spręsti, kad auginti ilgiau nei 60 metų eglynų neapsimoka. Galima prognozuoti, kad eglynams 
10 metų viršijus dabartinį kirtimų amžių, puvinio pažeistų medžių dalis bus didesnė už sveikų medžių dalį medyne.  
       Mokslininkų duomenimis (Vasiliauskas A., 1964, Vasiliauskas R., 1993), centrinis eglės puvinys pasitaiko 
dažniau eglynuose ,augančiuose sausesnėse (Nb, Nc, Nd) nei drėgnesnėse (Lb, Lc, Ld) augavietėse. 
Puvinio paplitimas 3–14 proc. didesnis medynuose, kur eglės sudaro 80–100 proc., nei medynuose, kuriuose eglių 
mažiau (Vasiliauskas, 1967). 
       Mūsų tyrimų metu nustatyta, kad Lc ir Nc augavietėse puvinio pažeistų medžių dalis yra didžiausia. Nd 
augavietėje puvinio pažeistų medžių yra  4,5 proc. daugiau nei Ld (4 pav.).  
      Puvinio išplitimas kamiene į aukštį priklauso nuo eglės amžiaus. Literatūroje teigiama, kad 51–70 metų 
amžiaus eglės stiebe puvinys vidutiniškai pakyla iki 4,2 m, 91–120 metų amžiaus – 7,6 m (Vasiliauskas, 1964, 
Vasiliauskas, 1993). 
       Mūsų tyrimų metu (nupjovus modelinius medžius) taip pat buvo nustatyta, kad centrinis eglės puvinys įvairaus 
amžiaus medynuose pakyla į skirtingą aukštį. Tam įtakos taip pat turi ugdomųjų kirtimų laikas. Vidutinis puvinio 
pakilimo aukštis – 5,9 m, o sklypuose, kuriuose buvo vykdyti ir retinimo ir einamieji kirtimai, puvinys kartais buvo 
pakilęs net iki 11–15 metrų. 
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4 pav. Sveikų ir pažeistų medžių pasiskirstymas pagal augavietes 
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     Apdorojus duomenis pagal Arbotom programą įvertintos vidutinės garso sklidimo reikšmės įvairaus amžiaus 
eglynuose (1 lentelė). 
      Naudojant ANOVA analizę nustatytas statistiškai patikimas skirtumas tarp garso sklidimo medienoje greičio ir 
medynų amžiaus (p=0,00). 
 
1 lentelė. Vidutinis garso greitis eglės medienoje pagal amžiaus grupes 
 

Amžius 
Garso sklidimo greitis sveikuose 

medžiuose 
Garso sklidimo greitis puvinio 

pažeistuose medžiuose 
m/s 

21–40 
 (retinimo kirtimų) 

1667,5 1911,2 

41–60 
 (einamųjų kirtimų) 

1538,4 1651,5 

>70   
(plynųjų kirtimų) 

1548,0 1639,0 

 
       Įvertintas garso greičio sklidimo reikšmių standartinis nuokrypis priklausomai nuo medyno amžiaus.  
Standartinis nuokrypis retinimo ir einamųjų kirtimų amžiaus puvinio pažeistuose medžiuose – 506,6 m/s,  o plynųjų 
kirtimų amžiaus – 401,3 m/s.  
      Sveikuose retinimo kirtimų amžiaus medžiuose garso greičio standartinis nuokrypis – 403,6 m/s, einamųjų – 
389,4 m/s, o plynųjų kirtimų amžiaus – 332,5 m/s. 
       Nustatytos vidutinės garso greičio reikšmės skirtingose augavietėse augančiuose sveikuose ir puvinio 
pažeistuose medžiuose (2 lentelė). 
 
2 lentelė. Vidutinis garso greitis eglės medienoje pagal augavietes 
 

Augavietė 
Garso sklidimo greitis sveikuose 

medžiuose 
Garso sklidimo greitis puvinio 

pažeistuose medžiuose 

m/s 

Lb 1634,9 1691,8 
Lc 1608,2 1832,3 
Ld 1524,1 1558,9 
Nc 1577,5 1670,2 
Nd 1503,9 1634,0 

 
Esminių skirtumų tarp augavietės ir garso sklidimo sveikuose ir puvinio pažeistuose medžiuose nenustatyta. 

Geriausiai puvinio buvimo stiebe faktą nusako ne absoliutus garso sklidimo greitis medienoje, bet minimalaus ir 
maksimalaus greičių sklidimo skirtumo santykis su mažiausiu sklidimo greičiu bei vidutiniu stiebo skersmeniu 1,3 m 
aukštyje. Šią priklausomybę geriausiai išreiškia logistinės regresijos lygtis, kuri dažniausiai taikoma dichotominių 
dydžių priklausomybėms nuo nepriklausomų parametrų aproksimuoti (5 pav.).  
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C:40

C:42C:5C:14C:18

C:157
C:155C:151C:147C:148C:150C:136C:138C:130C:117C:124C:96

C:98C:99C:102C:70C:72C:76

C:80

C:83C:86

C:92

C:94C:46

C:48

C:51C:56C:59C:60C:64C:30C:31C:34C:36C:38C:7C:10C:11C:12C:15C:16C:21C:3

C:158
C:153C:152

C:149

C:142C:129

C:133

C:135

C:114C:120

C:123

C:106

C:111

C:74C:85C:45C:63

C:65C:66

C:68
C:9C:13C:17C:20C:4

C:156
C:146

C:139

C:144C:122

C:53C:54C:27C:29C:37C:41C:6C:2
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5 pav. Puvinio buvimo tikimybės priklausomybė nuo minimalaus ir maksimalaus greičių sklidimo skirtumo santykio su 
mažiausiu sklidimo greičiu bei vidutiniu stiebo skersmeniu 1,3 m aukštyje 

 
      Didžiausios paklaidos gaunamos vertinant ribinius medžius, kurių puvinio pažaidų tikimybė yra 0,4–0,6, o 
minimalaus ir maksimalaus greičių sklidimo skirtumo santykis su mažiausiu sklidimo greičiu svyruoja nuo 120 iki 200 
proc. Šios lygties parametrai pateikti 3 lentelėje.  

 
3 lentelė. Logistinės regresijos modelio parametrų vertės 
 

Imtis (N=158) 
Nepriklausomas 
parametras (B0) 

Parametras 
(B1) 

Parametras 
(B2) 

Parametro įvertis -7,85688 0,05886811 0,07415112 

Parametro standartinė paklaida 1,313948 0,009418723 0,03190927 

Stjudento statistikos empirinė 
reikšmė (155) 

-5,9796 6,250116 2,323811 

Reikšmingumo lygmuo 1,48623E-08 3,79118E-09 0,02143452 

 
    Visi trys parametrai yra statistiškai reikšmingi p<0,05. 

 
Išvados 
 

1. Tyrimo metu nustatyta, kad garsinis tomografas eglės puvinio buvimą stiebe vertina 79,1 proc tikslumu. 
2. Didžiausias puvinio pažeistų medžių kiekis procentais buvo  I (37,8 proc.)  ir IV ( 38,7 proc.) Krafto klasės 

medžių, II ir III klasės pažeistų medžių buvo atitinkamai 28 proc. ir 34 proc.  
3. Lc ir Nc augavietėse puvinio pažeistų medžių dalis yra didžiausia. Nd augavietėje puvinio pažeistų medžių yra  

4,5 proc. daugiau nei Ld. 
4. Nustatyta, kad vidutinis puvinio pakilimo aukštis – 5,9 m, o sklypuose ,kuriuose buvo atlikti ir retinimo, ir 

einamieji kirtimai, puvinys kartais buvo pakilęs net iki 11–15 metrų. 
5. Geriausiai puvinio buvimo stiebe faktą nusako ne absoliutus garso sklidimo greitis medienoje, bet minimalaus 

ir maksimalaus greičių sklidimo skirtumo santykis su mažiausiu sklidimo greičiu bei vidutiniu stiebo 
skersmeniu 1.3 m aukštyje. 
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Summary 
 

The data of the research was collected in 4 State forests enterprises in respect to regions of  natural forest productivity. In 
this study, 27 spruce stands of different age were choosen using random selection. The trees parameters were estimated to 3269 
spruces, 703 out of estimated trees were scanned using acoustic tomography to determine the spread of rot in stems. The growing 
correlation was identified between  mean diameter and the units of rotted stems. The data of the research revealed that  the most roted 
stems were in IVth  (38.7%) also in Ist (37.8%) rates of Craft. Is was determined that the amount of  rotted stems were similar in Lc 
and Nc forest sites, however, 4.5% amount  of rotted stems were the more in Nd than in Ld forest sites. The results of the 
investigation showed 5.9 m  top height of rot spread.  
 
Darbo vadovas doc. dr. E. Petrauskas 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
PUVINIO ĮTAKOS EGLĖS MEDIENOS VERTEI ANALIZĖ 
 
Valda GUDYNAITĖ, el. p. gudynaitev@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas  
 
Įvadas 
 
     Miškininkavimas, arba miškų ūkinė veikla, – tai miško tvarkymo, auginimo, apsaugos ir išteklių naudojimo 
veikla, kuria siekiama tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos auginant mišką ir naudojant miško išteklius 
(Mažeika, 1997).  
        Nors šiuo metu ypač akcentuojama nemedieninių miško funkcijų reikšmė, tačiau  mediena yra svarbiausias 
miško ūkinės veiklos išteklius.  Nustatyta (Mizaras, 2006), kad mediena sudaro 36,2 proc. metinės Lietuvos miškų 
naudos vertės, tačiau būtina pažymėti, kad pajamas,gautos už medieną, naudojamos ir kitų miško funkcijų plėtrai. 
      Didelę pajamų dalį už medieną sudaro eglės žaliavinė produkcija (sortimentai). Pagal vyraujančią medžių rūšį 
eglynai Lietuvoje sudaro 20,8 proc. visų miškų,  daugiausia jų  yra ūkinės paskirties miškuose – 80 proc. (Lietuvos 
miškų  ūkio statistika, 2012).  
     Dėl netinkamo ūkininkavimo, ligų ir kenkėjų plitimo prarandami geriausios kokybės sortimentai, todėl šiame 
darbe keliama puvinio pažeistų eglynų medienos vertės problema. Eglės puvinio paplitimo klausimas mokslinėje 
literatūroje nagrinėjamas plačiai ( Tebėra , 1996 , Vasiliauskas , 1998, Ruseckas , 2000), tačiau ekonominių tyrimų, 
analizuojančių  pažeistų eglynų medienos vertę, trūksta. 
     Šiandieninėje rinkoje svarbu įvertinti patiriamus nuostolius dėl eglės medienos ydų,  ypač dėl puvinio, kad 
būtų galima priimti sprendimus gerinti šios rūšies medienos kokybę  ir optimizuoti pažeistų medynų naudojimą.  
 
Tyrimo tikslas - ištirti puvinio poveikio eglių medienos vertei dėsningumus. 
 
Uždaviniai:  
 

1. Įvertinti eglės sortimentų kainų dinamiką, nustatyti vidutines jų kainas per skirtingus laikotarpius. 
2. Įvertinti eglės medienos vertės priklausomybę nuo puvinio išplitimo stiebe bei vertės nuostolius, atsirandančius 

dėl puvinio. 
 
Tyrimo objektas 
 

Puvinio pažeistų eglės stiebų vertė. 
 
Metodai 
   
        Duomenys apie eglės puvinio išplitimą buvo renkami Prienų, Pakruojo, Šilutės, Veisiejų urėdijose. Matuoti 
3269 medžių taksaciniai rodikliai. Tomografu Arbotom 3D buvo ištirti 703 medžiai. Naudojant programinę įrangą  
Arbotom nustatytas puvinio paplitimas stiebe. 
        Remiantis Generalinės miškų urėdijos pateiktus medienos sortimentų kainų duomenimis, statistiniais metodais 
nustatyta eglės medienos sortimentų kainų dinamika. Sortimentinė struktūra nustatyta naudojant medžių tūrio struktūros  
lenteles. Visi eglės stiebai įvertinti pagal sortimentinę struktūrą.Pagal  medžių sortimentinės struktūros priklausomybę 
nuo skersmens ir vidutines medienos kainas bei gamybos išlaidas nustatyta stiebo grynosios vertės priklausomybė nuo 
skersmens. Ekonominiams nuostoliams nustatyti sveikų ir pažeistų eglės stiebų vertės buvo palygintos.  
       Tyrimų metu naudoti palyginimo, dokumentų analizės  metodai. Duomenys apdoroti MS Excell programine 
įranga.    
 
Rezultatai 
 
        Nuo 2007 m. iki 2011 m. medienos sortimentų kainos ženkliai keitėsi. 2009 m. eglės pjautinųjų rąstų vidutinė 
kaina buvo mažiausia –127 Lt/m³, o 2007 m.didžiausia– 213 Lt/m³ . Vidutinė penkerių metų pjautinųjų eglės rąstų 
kaina – 177 Lt/m³, smulkiųjų pjautinųjų rąstų – 135 Lt/m³, popiermedžių – 103 Lt/m³, plokščių medienos – 67 Lt/m³, o 
malkinės medienos – 64 Lt/m³. Medienos gamybos išlaidos didžiausios buvo 2008 m. – 49,1 Lt/m³, mažiausios – 2010 
m. – 34,7 Lt/m³. Vidutinės gamybos išlaidos nuo 2007 m. iki 2011 m. – 40,3 Lt/m³. Eglės sortimentų vertės nustatytos 
pagal vidutines medienos kainas ir gamybos išlaidas.  
        Naudojant eglės medienos prekinės struktūros lenteles (Kenstavičius, 1987), nustatyta eglės sortimentų 
grynosios vertės priklausomybė nuo medžio skersmens (1 pav.).   
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Sortimentų vertės priklausomybė nuo medžių skersmens
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1 pav. Sortimentų vertės priklausomybė nuo medžio skersmens 
     
 Panaudojant tūrio priklausomybės nuo skersmens modelius, apskaičiuotas tirtų medžių stiebų tūris. Nustatyta 
1m³ medienos bei atskirų stiebų vertė. 

23 proc.  Arbotom 3D tomografu tirtų medžių puvinys buvo išplitęs iki 1 metro aukščio, 21 proc.  – nuo 1 m iki 
2 m, 56 proc. – iki 2 m ar daugiau. Dėl eglės vidinio puvinio prarandama stambioji padarinė mediena, kurios vertė 
rinkoje yra didžiausia. Puvinio pažeistų stiebų vertė skaičiuota du kartus – laikant, kad stiebas visiškai sveikas ir reali, 
t.y. pažeisto medžio.   
 
1 lentelė. Stiebų vertės sumažėjimas dėl puvinio skirtingose miškų urėdijose 
 

Urėdija Tūris, m³ 

Vertė Lt/m³ 
(laikant, kad 
visi stiebai 

sveiki) 

Pažeistų 
medžių 
skaičius 

Pažeistų 
stiebų 
vertė 
Lt/m³  

Pažeistų stiebų 
vertė Lt/m³  

(laikant, kad visi 
stiebai sveiki) 

Vertės 
sumažėjimas 

Lt 

Vertės 
sumažėjim

as % 

Veisiejai 216,42 76818,99 34 1537,38 1884,90 347,52 18,4 

Šilutė 319,59 109161,39 57 1607,99 1832,93 224,94 12,3 

Prienai 161,66 18597,95 95 8285,22 9766,37 1481,15 15,2 

Pakruojis 200,93 80158,39 58 1464,67 1662,94 198,27 11,9 
 
2 lentelė. Stiebų vertės sumažėjimas dėl puvinio skirtingose augavietėse 
 

Augavietė Tūris m³ 

Vertė Lt/m³ 
(laikant, kad 
visi stiebai 

sveiki) 

Pažeistų 
medžių 
skaičius 

Pažeistų 
stiebų 
vertė 
Lt/m³  

Pažeistų stiebų 
vertė Lt/m³  

(laikant, kad visi 
stiebai sveiki) 

Vertės 
sumažėjim

as Lt 

Vertės 
sumažėjim

as % 

Nc 411,26 52514,03 150 10187,76 12076,76 1889,00 15,6 
Nd 126,01 13617,58 29 956,14 1089,54 133,40 12,2 
Lb 93,04 9821,61 13 156,57 176,63 20,06 11,4 
Lc 122,76 16556,90 31 1052,10 1184,56 132,46 11,2 

Ld 145,55 16348,57 21 542,69 619,65 76,96 12,4 
 
 Veisiejų miškų urėdijoje Arbotom prietaisu puvinys nustatytas 34 medžiuose, t. y. mažiausias pažeistų medžių 
skaičius, lyginant su kitomis miškų urėdijomis. Nepaisant to, medžių stiebų vertės sumažėjimas dėl vidinio puvinio 
buvo didžiausias – 18, 4 proc.  Vertės sumažėjimas įvairiose augavietėse taip pat skiriasi. Didžiausi nuostoliai patiriami 
Nc augavietėje – prarandama 15, 6 proc. stiebo vertės.             
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Išvados 
 

1. Vidutinė 5m.(2007 m. – 2011 m.) pjautinųjų eglės rąstų kaina – 177 Lt/m³, smulkiųjų pjautinųjų rąstų – 135 
Lt/m³, popiermedžių – 103 Lt/m³, plokščių medienos – 67 Lt/m³, o malkinės medienos – 64 Lt/m³.          

2. Medienos vertė dėl puvinio labiausiai sumažėjo Veisiejų miškų urėdijoje – 18,4 proc., mažiausiai – Pakruojo – 
11,9 proc. Prienų ir Šilutės miškų urėdijose medienos vertė sumažėjo atitinkamai 15,2  ir 12,3 proc.  

3. Didžiausi nuostoliai dėl puvinio patiriami Nc augavietės eglynuose.                  
 

Literatūra 
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2. Mizaras S. Lietuvos miškų metinės naudos bendroji ekonominė vertė. - Miškininkystė 2006, Nr. 2 (60) 
3. Petrauskas E., Kuliešis A., Tebėra A. Medienos tūrio lentelės. - Kaunas, 2010 
4. Lietuvos miškų ūkio statistika 2012, Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
5. Kenstavičius J. 1987. Нормативные материалы для таксации лесов Литовской СССР и Калининградской области 

РСФСР. Москва. 
 

Summary 
 
ANALYSIS OF ROT EFFECT TO SPRUCE WOOD  
 
         Improper farming, diseases and insects are the main causes for the loss of the best quality wood. A lot of spruce stands in 
Lithuania are damaged by rot. The aim of this study is to investigate the effect of rot to value of spruce wood.  
          Investigations of rot incidence were carried at Veisiejai, Prienai, Pakruojis, Šilutė State Forest Enterprises. The main 
parameters of  3269 trees were measured. Using Arbotom the rot was determined in stems of 244 trees. The value of all stems 
(assuming that all the trees are healthy) would be 15147 Lt. The real stem’s value is 12895 Lt. Incurred loss is 2252 Lt or 14,9 %. 
The value of wood mostly decreased at Veisiejai State Forest - 18,4 %. 
          
Darbo vadovas lekt. Gintautas Činga  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
VEIKSNIŲ, LEMIANČIŲ MIŠKŲ URĖDIJŲ TURTO GRĄŽĄ, ANALIZĖ 
 
Viktoras JARUTIS, el.p. jaruxas@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
  
Įvadas 
 
 Miškas – tai visuomenės turtas, kurio sukuriama nauda yra ir materialinė, ir dvasinė (darbo vietos, rekreacija, 
grybavimas, uogavimas, ekologinė nauda ir t. t.). Dėl į rinką patenkančių ir nepatenkančių miško teikiamų produktų ir 
paslaugų realią miško naudą nustatyti yra sudėtinga. Objektyviai yra atspindima tik tų miško produktų sukuriama 
nauda, kurie patenka į rinką (mediena, medžioklė, iš dalies – grybai ir uogos). Lietuvoje miškai užima apie 33,3 proc. 
visos teritorijos, o iš jų apie 50 proc. yra valdomi valstybės įmonių miškų urėdijų 
(http://www.gmu.lt/ziniasklaida/nid.458;/). Šios įmonės turi pelningai dirbti ir save išlaikyti. Efektyvus urėdijų veiklos 
organizavimas yra sudėtingas uždavinys, nes reikia užtikrinti visuomenės ekologinius, ekonominius poreikius. Tvarios 
miškininkystės principai ir aplinkosauginiai reikalavimai riboja valstybinio miško ūkio pajamų dydį. Akivaizdu, kad 
miškų urėdijos turi dirbti efektyviai – gauti kuo daugiau pajamų ir patirti kuo mažiau išlaidų, ir svarbiausia, patenkinti 
valstybės poreikius. Vienas svarbiausų miškų urėdijų veiklą apibūdinančių rodiklių yra jų turto grąža. Turto grąža – tai 
turto pelningumas, kuris parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam viso turto piniginiam vienetui. Turto grąžos 
rodiklio vertinimas yra aktualus, nes vienas iš LR vyriausybės prioritetinių uždavinių yra valstybei priklausančių 
įmonių, įskaitant miškų urėdijas, turto grąžos nustatymas. Nors valstybinių miškų ūkio sektoriaus turto grąžos rodiklis 
tarp valstybinių įmonių yra vienas iš aukščiausių, tačiau būtina išanalizuoti veiksnius, lemiančius tą rodiklį (pajamos; 
išlaidos; nenukirsto miško vertė tūkst. Lt). 
 
Tyrimų tikslas - nustatyti veiksnius, lemiančius miškų urėdijų turto grąžą. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti miškų urėdijų turto grąžą, naudojant tradicinius apskaitos metodus. 
2. Nustatyti miško vertės įtaką skaičiuojamai miškų urėdijų turto grąžai. 

 
Tyrimų objektas  
 

Lietuvos urėdijos, jų pateikti ūkinės veiklos duomenys už 2007– 2011 metus. 
 
Metodai  
 
 Naudoti duomenų statistinio apdorojimo, loginės duomenų analizės ir apibūdinimo bei koreliacinės analizės 
metodai. Duomenims apdoroti ir susisteminti naudotasi MS EXCEL kompiuterine programa. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Turto grąža yra rodiklis, parodantis įmonės pelningumą, kurį pirmiausiai nulemia įmonės gaunamos pajamos. 
Lietuvos miškų urėdijose gaunamų pajamų didžiausią dalį sudaro parduodama mediena ir transporto paslaugos (2011 
metais atitinkamai 90,0  ir 4,7 proc.). Nagrinėjamu penkerių metų laikotarpiu (2007– 2011 m.) miškų urėdijų gaunamos 
pajamos labai svyravo, didžiausios jos buvo 2007 ir 2011 metais, atitinkamai 515,54 mln. Lt ir 552,82 mln. Lt (Miškų 
ūkio statistika, 2012). Pajamų dydžiui didžiausia įtaką darė parduodamos medienos kainos vidurkis, kuris 2007 metais 
buvo 142,4 Lt/m³, o 2011 metais 144,3Lt/m³ (www.amvmt.lt/statistika). Mažiausios pajamos per nagrinėjamą laikotarpį 
buvo gautos 2009 metais – 352,73 mln.Lt, tai tiesiogiai yra susiję su medienos kainų mažėjimu, o globaliu mastu – su 
pasauline finansų krize, kadangi gerokai sumažėjo statybų apimtys bei pramoninė baldų gamyba. Vidutinė medienos 
pardavimo kaina 2009 m. siekė tik 89,3Lt/m³, t. y. net 38 proc. mažesnė nei 2007 m. – palankiausiais nagrinėjamo 
laikotarpio metais. Miškų urėdijų pajamos tiesiogiai priklausė nuo medienos kainos, pvz., 2009 ir 2011 metais medienos 
kainos skyrėsi 38 proc., o pajamų skirtumas buvo labai panašus – apie 36 proc.  

Lietuvos  teritorijoje yra 42 urėdijos, jų gaunamos pajamos priklauso ne tik nuo medienos kirtimo apimčių, bet 
ir nuo kertamo miško vertės (1 pav.). Nustatyta, kad urėdijų pelningumas priklauso ir nuo gaunamų pajamų (r=0,70), ir 
nuo nenukirsto miško vertės (r=0,60). 
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1 pav. Miškų urėdijų pajamos ir nenukirsto miško vertė 2007 – 2011 m. 
 

Skirtumus tarp miškų urėdijų gaunamų pajamų, be nenukirsto miško vertės, taip pat lemia bendras iškirstas 
medienos tūris, kurį nulemia pačių urėdijų miško plotų skirtumai. Natūralu, kad didelius plotus užimančios urėdijos 
pajamų gauna gerokai daugiau nei urėdijos, kurių plotai daug mažesni. Nėra logiška teigti, kad didžiausias pajamas 
gaunančios urėdijos geriausiai tvarkosi su savo užduotimis ir pelningiausiai dirba. Nenukirsto miško vertė – tai rodiklis, 
atspindintis miškų urėdijų pajamų potencialą. Tai nuolatinis turtas, kadangi nukirtus jau brandų mišką jo vietoje būna 
atkuriamas arba savaime atsikuria naujas. Didėjant miško amžiui miško vertė taip pat didėja. Labai svarbu, kad miškas 
būtu laiku iškertamas, nes uždelsus tai padaryti miško vertė mažėja dėl medžius pradedančių pulti ligų, atsirandančių 
puvinių, sausuolių ir vėjavartų. Nenukirsto miško vertė labai priklauso ir nuo to, kokie medynai sudaro mišką, nes 
normalios sanitarinės būklės vertingesnių medžių rūšių medynai,  augantys tinkamomiss sąlygomis, bus įvertinti daug 
didesne kaina, nei tokiomis pat sąlygomis augantys  mažiau vertingų rūšių medynai. Kuo daugiau urėdijos turi brandaus 
nenukirsto miško išteklių, tuo jos lanksčiau ir efektyviau gali organizuoti pagrindinius kirtimus, medienos pardavimus, 
o kartu ir gauti pajamas už parduotą produkciją. Nustatyta, kad tarp miškų urėdijų pajamų bei jų nenukirsto miško 
vertės yra tiesinė priklausomybė (r=0,95). Pavyzdžiui, Tytuvėnų miškų urėdijos pajamų  per analizuojamą laikotarpį 
metinis vidurkis sudarė apie 15,6 mln. Lt, o nenukirsto miško vertės vidurkis buvo apie 5,7 mln. Lt, nepaisant to, kad  
35proc. šios urėdijos valstybinės reikšmės miškų yra valstybės saugomos teritorijos, kuriose ūkinė veikla vienaip ar 
kitaip ribojama. Urėdijos pajamų dydį riboja ir tai, kad brandžių medynų yra tik 19proc. 
(www.lvmi.lt,/miškotvarka/miškotvarkos/projektų santrumpos/Tytuvėnu miškų urėdija). 

Trakų, Zarasų, Utenos ir Kupiškio miškų urėdijos iš kitų urėdijų išsiskiria tuo, kad jų nenukirsto miško vertės 
vidurkis nagrinėjamu laikotarpiui buvo žemesnis, lyginant su kitomis urėdijomis. Akivaizdžiai matomos šio rodiklio 
sąsajos su pajamomis, nes minėtų urėdijų pajamos – taip pat vienosiš mažiausių. Trakų miškų urėdijai gerų rezultatų 
pasiekti neleidžia net ir kai kurie palankūs miškų rodikliai: ~77proc. miškų pagal funkcinę paskirtį sudaro IV grupės 
(ūkiniai) miškai, vyrauja pušynai (58 proc.) ir eglynai (27 proc.), vidutinis medynų amžius – 61metai, vidutinis medynų 
tūris – 260 m3/ha, o brandžių medynų tūris –  339 m3/ha (VĮ Trakų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto 
santrauka). 

Pagal nenukirsto miško vertės vidurkį per penkmetį labiausiai išsiskyrė Panevėžio ir Ukmergės miškų urėdijos. 
Šios urėdijos yra ir tarp pirmaujančių pagal savo mišku apaugusios žemės plotą. Pirmoji vieta Panevėžio urėdijai 
atitenka dėl to, kad net 51proc. jos miškų teritorijos užima našūs 1A ir 1 boniteto medynai, o 25proc. miškų yra 
brandūs, ir tai labai padidina nenukirsto miško vertę. 

Vertinant miškų urėdijų santykines pajamas, tenkančias 1 ha valstybinės reikšmės miškų (2 pav.), nustatyta, 
kad šio rodiklio koreliacija su 1 ha tenkančia nenukirsto miško verte yra 0,86. Tai rodo, kad santykiniai peliningumo ir 
nenukirsto miško vertės rodikliai yra mažiau tarpusavyje susiję negu absoliutūs. 
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2 pav. Miškų urėdijų pajamos ir nenukirsto miško vertė 1 ha valstybinės reikšmės miškų 2007 – 2011 m. 
 

Didžiausios pajamos, tenkančios 1 ha valstybinės reikšmės miškų, per analizuojamąjį laikotarpį buvo 
Dubravos miškų urėdijoje ir vidutiniškai siekė 919 Lt, kai tuo tarpu antroje ir trečioje vietose atsidūrusių Tytuvėnų ir 
Kauno urėdijų pajamos iš 1 ha vidutiniškai buvo 824  ir 613 Lt. Pagal nenukirsto miško vertę, tenkančią 1 ha, pirmoje 
vietoje buvo Tytuvėnų miškų urėdija. Beje, 2011 metais Dubravos miškų urėdijoje 23 proc. pelningumui pasiekti 
didelės įtakos turėjo 2010 metais praūžęs škvalas, pridaręs daug žalos šiai urėdijai ir dirbtinai padidinęs medienos 
pardavimo apimtis (http://www.veidas.lt/tag/dubrava). 

Visos trys pirmaujančios pagal gaunamas pajams iš ploto vieneto urėdijos taip pat užima pirmaujančias 
pozicijas tarp urėdijų, gaunačių dižiausias pajamas iš sėklų, sodmenų, antrinės ir šalutinės produkcijos. Dubravos miškų 
urėdijos pajamos per penkerius metus iš šios veiklos sudarė beveik 5,2 mln. Lt, o Kauno miškų urėdijos – beveik 4,7 
mln.Lt. Druskininkų miškų urėdijos pajamos už minėtą produkciją per penkerių metų laikotarpį tesudarė 70,5 tūkst. Lt. 
Druskininkų miškų urėdijos pajamos, tenkančios 1 ha, vidutiniškai siekė 250 Lt, bet šios urėdijos nenukirsto miško 
vertė taip pat yra viena mažiausių (Miškų urėdijų veiklos rodikliai, 2007–2011). 

Antrasis kertinis turto grąžą lemiantis rodiklis – išlaidos. Įmonės, norėdamos pasiekti kuo didesnį pelną, 
privalo racionaliai naudoti išlaidoms skiriamas lėšas. Pagrindines išlaidas girininkijose sudaro išlaidos, skirtos medienos 
gamybai, „likusios išlaidos“, personalo išlaikymas, transportavimas, miško atkūrimo/įveisimo bei administracinės 
išlaidos. Urėdijų veikla yra specifinė tuo, kad nemažos lėšos skiriamos tokiems darbams, už kuriuos pajamos bus 
gaunamos tik po labai ilgo laiko. Tai tokie darbai  kaip miško atkūrimas, sėklinės bazės plėtra, sodmenų išauginimas ir 
t. t., visa tai – investicija į ateitį, ateinančioms miškininkų ir visuomenės kartoms. 

Natūralu, kad mažiausios išlaidos yra tų urėdijų, kurios pagal mišku apaugusį plotą yra mažiausios (3 
pav.),išskyrus tik Dubravos miškų urėdiją, kuri, būdama viena iš mažiausių, pagal išlaidas atitinka vidutinės urėdijos 
lygį. Tai galima paaiškinti papildomomis šios urėdijos išlaidomis santykinai dideliam medelynui bei kitomis 
papildomomis išlaidomis. 

Vertinant išlaidas, kurias miškų urėdijos išleidžia vienam mišku apaugusio ploto vienetui, taip pat išsiskiria 
Dubravos miškų urėdija, labai lenkianti kitas urėdijas. Visose be išimčių urėdijose didžiausia išlaidų dalis tenka 
apvaliosios medienos gamybai. 
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3 pav. Miškų urėdijų išlaidos 2007 – 2011 m. 
 

Druskininkų miškų urėdija – mažiausias išlaidas per nagrinėjamą laikotarpį turėjusi urėdija. Taip yra todėl, kad 
šios urėdijos pajamos iš 1 ha taip pat yra mažiausios šalyje. Šios urėdijos per visą analizuojamą laikotarpį kiekvienais, 
be išimties, metais buvo mažiausios administracinės išlaidos iš visų 42 urėdijų. Išlaidos girininkų ir miško priežiūros 
personalui išlaikyti taip pat buvo vienos iš mažiausių. Transporto išlaidoms, kas kitoms urėdijoms sudaro nemenką 
išlaidų dalį, urėdijoje išleidžiama labai nežymi pajamų dalis (Miškų urėdijų veiklos rodikliai, 2007–2011). 

Remiantis miškų urėdijų pagrindiniais ūkiniais - finansiniais rodikliais, akivaizdu, kad ne visada turto grąžos 
rodikliai yra geriausi tose urėdijose, kuriose valstybinių miškų plotai yra didžiausi. Tai priklauso nuo to, kokia miškų 
rūšinė sudėtis, kokios grupės miškai vyrauja, koks procentas miško priklauso saugomiems miškams, kuriuose ribojama 
ūkinė veikla. Urėdijų, gaunančių didžiausias pajamas iš ploto vieneto, dažniausiai yra ir didžiausia nenukirsto miško 
vertė, tenkanti ploto vienetui, ir atitinkamai dižiausios išlaidos. 

Darbe buvo vertintos bendros išlaidos, neišskiriant išlaidų, skirtų viešajam interesui užtikrinti, kurios neatneša 
pajamų, todėl tokias išlaidas rekomenduojama skaičiuoti Generalinio miškų urėdo 2011m. rugpjūčio 3d. įsakymu Nr. 
1B-309 (kartu su 2011m.  spalio 5d. įsakymu Nr. 1B-408). Vertinant turto grąžą, minėtos išlaidos turėtų būti 
eliminuojamos atskiriant jas nuo pajamas uždirbančių išlaidų (Valstybinės reikšmės miškų vertinimo metodikos 
parengimas ir jos pritaikymas bei turto grąžos iš miško vertinimo rekomendacijos ES šalių patirties kontekste, 34 p.).  
 
Išvados 
 

1. Tarp miškų urėdijų pajamų bei jų nenukirsto miško vertės yra tiesinė priklausomybė (r=0,95). 
2. Santykinių pajamų, tenkančių 1 ha valstybinės reikšmės miškų, koreliacija su 1 ha tenkančia nenukirsto miško 

verte yra 0,86. 
3. Miškų urėdijų pelną labiausiai lemia jų gaunamos pajamos (r=0,70) bei nenukirsto miško vertė (r=0,60). 
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Summary 
 
ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING RETURN ON ASSETS IN STATE FOREST ENTERPRISES 
 

The aim of the study is to evaluate factors determining profitability and return on assets in state forest enterprises. The 
impact of different financial indicators on profitability of forest enterprises was valued. Data of economic activity of state forest 
enterprises provided by Directorate General of State Forests was used. 

It was concluded, that income of forest enterprises is mostly determined by value of stumpage (r=0,95). Profitability and 
return on assets mostly depend on income (r=0,70) and value of stumpage (r=0,60). 
Keywords: forest enterprise, income, costs, profitability, return on assets.  
 
Darbo vadovas: lekt. G.Činga 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas. 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
EGLĖS ŽIEVĖS DRĖGNIO IR PILTINIO TANKIO POKYČIO TYRIMAI 
 
Mantas KAZLAUSKAS, el. p. mantas.kazlauskas8@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
   Miškai yra pagrindinis kietojo biokuro šaltinis.  Tačiau miškai iki šiol daugiausia naudojami pjautinės 
medienos, statybinių medžiagų bei celiuliozės ir popieriaus gamybai. Tradiciškai miškai, kaip energijos šaltinis, buvo 
naudojami malkoms. Šiais laikais esama efektyvesnių deginimo technologijų, todėl vis labiau didėja susidomėjimas 
miško bei medienos perdirbimo pramonės atliekų panaudojimu medienos kuro gamybai tiek vietinėms reikmėms, tiek 
eksportui. Turimos šiuolaikiškos biokuro gamybos ir deginimo technologijos leidžia efektyviai naudoti praktiškai visas 
miško bei medienos perdirbimo pramonės atliekas (Alakangas, 2005). 
          Lietuvoje yra atlikta nemažai tyrimų  medienos skiedrų, pjuvenų ir jų panaudojimo biokuro katilinėse tyrimų, 
bet  medienos žievės tyrimų nedaug. Kadangi daugelis medienos apdirbimo įmonių pries ją apdirbdamos nužievina, 
susidaro didelis žievės kiekis, kurį sėkmingai galima panaudoti kaip biokuro žaliavą katilinėms. 
         Šis tyrimas yra skirtas įvertinti žievės masės, tūrio ir drėgnio pokyčius priklausomai nuo metų laiko. 
 
Tyrimų tikslas - ištirti medienos žievės, skirtos kūrenti šildymo katilines, masės ir tūrio kitimo dėsningumus. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti žievės drėgnio kintamumą priklausomai nuo metų laiko. 
2. Nustatyti žievės piltinį tankį. 

 
Tyrimo objektas 
 

Tyrimo objektas – žievė ,paimta iš lentpjūvių ir biokuro sandėliavimo vietų. 
 
Metodika 
 
         Visą tiriamąją medžiagą sudarė 68 mėginiai, paimti iš lentpjūvių, biokuro sandėliavimo vietų, o rezultatams 
palyginti buvo paimti duomenys iš UAB ,,Vilniaus energijos“  žaliavų apskaitos duomenų bazės ( 98 mėginiai). 
        Mėginiai buvo sveriami elektroninėmis svarstyklėmis nustatant jų pirminį drėgnį. Sudedant į pakuotes 
pažymėta reikalinga identifikacija. Mėginiai buvo džiovinami  džiovinimo spintoje 24val. 105 ±2 laipsnių temperatūroje 
iki nekintamos masės. Medienos santykinis drėgnis buvo apskaičiuotas pagal formulę (1): 
 

1000 



w

w
sant m

mm
W  (1). 

 

čia wm – drėgnos žievės masė, 

     0m – sausos žievės masė. 

 
         Medienos žievės piltinis tankis nustatytas vadovaujantis Lietuvos standartu: LST EN 14778 [3]. Žievės 
mėginiai buvo imami iš viršutinės, vidurinės ir apatinės krūvos dalių. Žievė buvo pilama į 20 litrų talpą ir sveriama  
elektroninėmis svarstyklėmis, kurių matavimo paklaida ± 20 g. Žinant žievės svorį ir tūrį piltinis tankis apskaičiuojamas 
pagal formulę (2): 
 




V

m
pilt   (2) 

 

čia m – esamo santykinio žievės drėgnio masė; 

     V  – mėginio talpos tūris. 
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Rezultatai ir jų aptarimas  
 
        Duomenis apdorojus statistiškai ,nustatyta, kad didžiausias santykinis medienos žievės drėgnis lentpjūvėse yra 
lapkričio – sausio mėnesiais (55,5 – 62,62 proc.), o pagal ,,Vilniaus energija“ pateiktus duomenis, lapkričio – kovo 
mėnesiais (56,35 – 60,62 proc.) (1 paveikslas). Pavasarį  medienai pradėjus džiūti, drėgmė išgaruoja, vandens kiekis 
medienoje pradeda mažėti. Mažiausias žievės drėgnis lentpjūvėse vasaros laikotarpiu : birželio – rugsėjo mėnesiais (45 
– 46 proc.), o pagal ,,Vilniaus energija“ pateiktus duomenis, mažiausias žievės drėgnis būna gegužės – rugsėjo 
mėnesiais (35,66 – 40,42 proc.). Standartinis drėgnio nuokrypis lentpjūvėse svyruoja nuo 0,45 iki 1,53 proc., o pagal 
,,Vilniaus energija“ duomenis ,–nuo 0,71 iki 5,4 proc.. Įdomu tai, kad beveik visų mėnesių mėginiuose iš lentpjūvių 
žievės drėgnis buvo didesnis negu katinėse. Tai gali būti susiję su smulkintos medienos, taip pat ir žievės drėgnio 
mažėjimu transportavimo metu.  
 

 
1 pav. Drėgnio priklausomybė nuo metų laiko 
 
 
         Medienos žievės vidutinis tankis lentpjūvėse žiemą svyruoja nuo 367 iki 387 kg/m³,pavasarį ir vasarą– nuo 
339 iki 366  kg/m³. Pagal ,,Vilniaus energija“ pateiktus duomenis, biokuro sandėliavimo vietose medienos žievės 
vidutinis tankis žiemą svyruoja nuo 292 iki 327 kg/m³, o vasarą – nuo 272 iki 315 kg/m³ (2 pav. ). 
 

 
2 pav. Piltinio tankio priklausomybė nuo metų laiko 
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Nustatyta,kad medienos tankis priklauso nuo medienos drėgnio, tačiau beveik nėra duomenų apie žievės tankio 
priklausomybę nuo drėgnio. Atlikę turimų duomenų analizę nustatėme, kad žievės piltinis tankis, kaip ir medienos 
tankis, priklauso nuo drėgnio ( 3 pav.), tai patvirtina ir užsienio autorių duomenys (Alakangas, 2000, 2005).  
 

 
3 pav. Medienos žievės piltinio tankio priklausomybė nuo drėgnio 
 
Išvados 
 

1. Didžiausias medienos žievės tankis yra žiemą, o mažiausias vasarą. 
2. Medienos žievės piltinis tankis taip pat didžiausias žiemos laikotarpiu, mažiausias –vasarą.  
3. Tiriant žievės piltinio tankio priklausomybę nuo drėgnio,nustatyta, kad drėgniui didėjant žievės piltinis tankis 

didėja. 
4. Medienos žievės drėgnis ir piltinis tankis lentpjūvėse yra didesnis lyginant su katilinėse paimtais mėginiais.  
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7. Mozūras V. Smulkintos medienos tūrio ir masės tyrimas. Jaunasis mokslininkas 2010. Kaunas, LŽŪU 
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Summary 
 

Wood fuel, the constituent part of which is bark as well, comprises one kind of renewable resources with an ever increasing 
importance every year. It is urgent to know what amounts of suitable for fuel biomass are available in our country.  

Many wood processing companies debarking wood before processing, therefore bark are in large quantity, which can be 
successfully used for biofuel boiler. 

The data from samples indicate that the moisture content and bulk density of bark reaches its maximum at winter time. The 
moisture content and bulk density of bark decreasing in spring time ant it research the minimum the period from July to September. It 
was estimated that the bulk density of bark dependent on moisture content. 

 
Darbo vadovas dr. Marius Aleinikovas 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotyros ir medienotyros institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
PAPRASTOSIOS EGLĖS KILMIŲ IR RINKTINIŲ MEDŽIŲ PALIKUONIŲ ŠEIMŲ 
GENETINIS-SELEKCINIS ĮVERTINIMAS ĄŽUOLŲ BŪDOS BANDOMUOSIUOSE 
ŽELDINIUOSE 
 
Donatas KERGĖ 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
      Šiuo metu Lietuvoje yra veisiamos antros kartos paprastosios eglės sėklinės plantacijos. Jos veisiamos 
panaudojus rinktinių medžių vegetatyvinę medžiagą. Rinktiniai medžiai auga įvairiose Lietuvos populiacijose. Jie buvo 
atrenkami pagal fenotipą, o jų palikuonių augimas yra vertinamas selekciškai bandomuosiuose ar rinkinių želdiniuose, 
kur visi medžiai auga vienodose sąlygose. Želdiniams pasiekus 30 metų amžių, galima patikimai įvertinti požymius, 
kurie nebuvo vertinami ankstesnių matavimų metu. Vienas iš tokių požymių – medienos kietumas. Medienos savybės 
yra tarp labiausiai paveldimų požymių, todėl tikslinga selekcijos būdu pagerinti šiuos ypač svarbius požymius. Dabar 
galima įvertinti medienos kietumą nenaudojant destruktyvių metodų, t.y.prietaisu Pilodyn. Medienos kietumas yra 
netiesioginis medienos tankio matas. Bazinį medienos tankį nustatyti pagal Pilodyn galima netgi tiksliau, nei naudojant 
spektroskopinį infraraudonųjų ar garso bangų sklidimo metodus. Šis būdas jau sėkmingai pritaikytas juodalksnio ir 
karpotojo beržo genotipų atrankoje antros kartos plantacijoms. Tik kelios Europos šalys praktinėje selekcijoje taiko šį 
pažangų metodą, nors jis gana dažnai naudojamas moksliniuose tyrimuose. 
      Miško medžių kilmių rajonai yra pirminė sąlyga norint išvengti neigiamų miško dauginamosios medžiagos 
perkėlimo pasekmių. Jų nesant, laikomasi gamtinių rajonų ribų. Pats geriausias ir racionaliausias rajonavimo principas, 
kai yra panaudojami populiacijų palikuonių augimo bandomųjų želdinių duomenys. Šiuo metu paprastosios eglės 
kilmių rajonai tikslinami, ir gauti duomenys taip pat bus tam panaudoti.  
 
Tikslas - atlikti paprastosios eglės kilmių ir rinktinių medžių šeimų genetinį-selekcinį įvertinimą bandomuosiuose 
želdiniuose. Atrinkti pranašiausius genotipus (rinktinius medžius ir individus palikuonių šeimose) antros kartos miško 
sėklinėms plantacijoms veisti ir įvertinti selekcinį efektą. 
 
Uždaviniai 
 

1. Atlikti 50 medžių medienos kietumo ir aukščio matavimus (kiekvieno varianto) ir kiekvieno medžio 
skersmens, stiebo tiesumo, dvistiebiškumo, pleištinių šakų įvertinimus, taip pat apskaičiuoti išlikusiųjų skaičių 
Kazlų Rūdos urėdijos, Ąžuolų Būdos girininkijos 1985 m. eglės kilmių bandomuosiuose želdiniuose. 

2. Įvertinti šeimų selekcinių požymių svarbiausias genetines charakteristikas– genetinę variaciją bei paveldėjimą. 
Palyginti palikuonių šeimų ir motinmedžių rodiklius. 

3. Atlikti populiacijų ar kilmių ir populiacijų palikuonių šeimų selekcinį įvertinimą pagal selekcinius požymius. 
4. Įvertinti 18 ir 31m. šeimų kilmių požymių vidurkį ir rangų pasikeitimus bei miško dauginamosios medžiagos 

perkėlimo galimybes. 
 
Objektas 
 
      Ąžuolų Būdos girininkija –55 kv., 6 skl. Augavietė Lc. Įveisti 1985 m. keturmečiai sodinukai. Sodinimo 
atstumai 2.0 x 1.5 m. Plotas 1,5 ha. Medžiaga: Girionių sėklinės plantacijos 20 klonų laisvojo  apsidulkinimo šeimų, 1  
aukščiausios Lietuvos eglės šeima (iš Punios g-jos) ir vietinių Kazlų Rūdos medynų sėklų mišinys. Sėklinės plantacijos 
klonai kilę iš trijų regionų: Rietavo (Žemaičių aukštuma), Dubravos ir Punios (centrinė Lietuva). 
 
Metodika 
 
      2012 m. bandomuosiuose želdiniuose buvo matuojamas medelių aukštis Haglof firmos aukštimačiu, skersmuo 
(1,3 m aukštyje) – elektroninėmis Haglof žerglėmis, medienos kietumas - Pilodyn 6J Forester prietaisu (1,3 m aukštyje 
iš pietinės pusės). Medienos kietumas nematuotas medelių, kurių skersmuo neviršijo 5 cm. Buvo įvertintas stiebo 
tiesumas, dvistiebiškumas, pleištinės šakos ir išsilaikymas. Stiebų tiesumas įvertintas pagal tokią skalę: 1 – labai 
kreivas, 2 – kreivas, 3 – tiesus. Dvistiebiškumas įvertintas pagal tokią skalę: 1 – trys ir daugiau viršūnės, 2 – dvi, 3 – 
nėra. Pleištinės šakos įvertintos pagal tokią skalę: 1 – dvi ir daugiau, 2 – viena, 3 – nėra. Išretėjimas nustatytas vizualiai 
medeliui nesant jo pasodinimo vietoje. Atlikti 50-ties medžių medienos kietumo ir aukščio matavimai kiekvieno 
varianto ir kiekvieno medžio skersmens, stiebo tiesumo, dvistiebiškumo, pleištinių šakų įvertinimai. Registruotos 
žuvusių medžių vietos ir apskaičiuotas išsilaikymas. 
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 Duomenų sisteminimas ir jų analizė atlikta naudojant statistinių duomenų tvarkymo paketą Microsoft Excell, o 
duomenų statistiškai patikimi skirtumai nustatyti STEPDISC SAS analizės testu.  
 Individualūs paveldėjimo koeficientai apskaičiuoti pagal formulę (Falconer ,1989), o šeimų paveldėjimo 
koeficientai apskaičiuoti pagal formulę (Fins ir kt. ,1992). 
 
Rezultatai 
 
Populiacijų ir šeimų rodiklių palyginimas su vietinės kilmės želdinių 

Duomenų analizė bandomuosiuose želdiniuose atskleidė, kad net 15 iš 21 šeimos ,arba 71 proc., lenkė vietinę 
Kazlų Rūdos kilmę pagal aukštį (1 pav.), skersmenį ir kiek mažiau – pagal pleištinių šakų proporciją.  Tik dvi šeimos 
buvo blogesnės už vietinės kilmės pagal medienos kietumą. Tai yra tikėtinas rezultatas, nes vietinės populiacijos 
palikuonys yra lyginami su rinktinių medžių palikuonimis iš sėklinės plantacijos. Tačiau pagal stiebo tiesumą ir 
išsilaikymą vietinė kilmė užėmė tarpinę padėtį tarp visų šeimų (1 pav.), t. y. neišsiskyrė iš bandomų šeimų .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 pav. Paprastosios eglės šeimų (stulpeliai) ir populiacijų (horizontalios linijos) medienos kietumo (mm), siebo 
tiesumo (balai) ir aukščio (m) vidurkiai bandomuosiuose želdiniuose 
Fig. 1. Norway spruce families (columns) and populations (horizontal solid lines) wood hardness (mm), stem 
straightness (points) and height (m) means and their standard errors in the test plantation. Wood hardness figures are 
presented on the top, stem straightness – in the middle, height – below 
 
Selekcinių požymių svarbiausios genetinės charakteristikos 
       Buvo nustatyti tirtų požymių populiacijos ir šeimos variacijos komponentai ir jų patikimumai (1 lentelė). 
Didžiausias populiacijos efektas gautas tik medienos kietumo, bet ir šio požymio komponento paklaida viršijo jo 
reikšmę. Dispersinės analizės rezultatai akivaizdžiai parodė, kad šeimos faktoriaus įtaka didesnė nei populiacinė 
bendrosios sklaidos nagrinėtų požymių. Tačiau šiame bandyme populiacijų apimtis daugiau atitinka regioną ar rajoną, 
nes rinktiniai medžiai yra kilę iš įvairių girininkijų. Daugumai miško medžių rūšių populiacijos komponentas kinta 
5proc. Dviviršūniškumo požymis nebuvo analizuojamas todėl, kad registruotas gana nedidelis medžių su keliomis 
viršūnėmis aptinkamumas. Didžiausias šeimos komponentas būdingas aukščiui, medienos kietumui ir išlikimui (1 
lentelė). 2 lentelėje pateiktų požymių individualių ir šeimos paveldėjimo koeficientų reikšmės atitinka šeimos 
komponentų reikšmių pasiskirstymą ir parodo, kurio požymio selekcija gali būti efektyviausia ir duoti daugiausia 
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genetinės naudos (su sąlyga, kad yra nemažas požymio kintamumas populiacijose ir šeimose). Ankstesni tyrimai 
parodė, kad pušies medienos kietumas ir pleištinės šakos yra priskiriami prie požymių, kurie mažiausiai veikiami 
aplinkos sąlygų, todėl ne tik šių požymių naudojimas apskaičiuojant selekcinį indeksą pagrįstas, bet ir jų sąsajų su kitais 
požymiais nagrinėjimas gali teikti daug informacijos parenkant tinkamus svorinius koeficientus kitiems požymiams 
(sudarant kompleksinio selekcinio indekso formulę). M. Hannerz ir kt. (1999) nustatė, kad pleištinių šakų proporcija yra 
teigiamai susijusi su jonūglių proporcija, arba antriniu augimu, kuris yra nepageidautinas arba kurio nebuvimas 
siektinas eglės selekcijoje. 
 
1 lentelė. Selekcinių požymių dispersinės analizės rezultatai. Komponentai ir jų paklaidos pateiktos procentais. 
Patikimumas: * - 95%, ** - 99%, *** - 99.9% 
Table 1. Results of variance analysis for breeding trait presented as variance components and its errors (%). Level of 
significance is denoted by : * - 95%, ** - 99%, *** - 99.9% 
 

Požymis Populiacijos 
komponentas
 

Standartinė 
paklaida 
 

Patikimumas
 

Šeimos 
komponentas
 

Standartinė 
paklaida 
 

Patikimumas 

Aukštis 1,3 3,8 . 13,2 5,0 ** 

Skersmuo 0,2 0,7 . 3,4 1,5 * 

Medienos 
kietumas 

8,0 9,1 . 6,8 2,9 ** 

Pleištinės 
šakos 

0,7 1,2 . 3,7 1,5 ** 

Stiebo 
tiesumas 

0,2 0,7 . 2,2 1,0 * 

Išlikimas 0,7 1,7 . 6,1 2,2 ** 

 
2 lentelė. Selekcinių požymių paveldėjimo koeficientai 
Table 2. Heritabilities of breeding traits 
 

Požymis Individualus 

( 2
ah ) 

Šeimos 

( 2
sh ) 

Aukštis 0,55 0,94 

Skersmuo 0,15 0,79 

Medienos 
kietumas 

0,29 0,89 

Pleištinės šakos 0,16 0,81 

Stiebo tiesumas 0,09 0,69 

Išlikimas 0,25 0,87 

 
Populiacijų palikuonių šeimų genetinė nauda 

Didžiausia genetinė nauda būdinga aukščiui ir išsilaikymui (3 lentelė). Paprastai pateikiant išbandymo 
rezultatus, lyginama su bandymo vidurkiu, tačiau šis bandymas turi vadinamąją  kontrolę, t.y. vietinę kilmę. Be to, 
sąlyginai mažas šeimų skaičius yra bandomas (21), nes paprastai šeimų skaičius bandomuosiuose želdiniuose viršija 
100. Tačiau genetinė nauda pakankamai didelė, o atrinkus 30 medžių iš geriausių šeimų aukščio efektas dar padidėja ir 
nelieka neigiamo stiebo tiesumo efekto, nors medienos kietumo genetinė nauda ir sumažėja (4 lentelė). 
Atrinktų geriausių medžių vegetatyvinę medžiagą galima rekomenduoti panaudoti veisiant antros kartos sėklines 
plantacijas. 
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3 lentelė. Geriausių pagal kompleksinį selekcinį indeksą penkių paprastosios eglės šeimų genetinė nauda, lyginant su 
bandymo vidurkiu ir su vietinės kilmės medžiais 
Table 3. Genetic gain of the best five by complex selection index Norway spruce families if compared to the trial mean 
and local provenance mean 
 

Medienos 
kietumas 

Aukštis 
 

Skersmuo 
 

Stiebo 
tiesumas 
 

Pleištinės 
šakos 

Išsilaikymas 

Genetinė nauda (%), lyginant su bandymo vidurkiu 

3,45 14,43 11,14 -0,19 1,85 39,86 

Genetinė nauda (%), lyginant su vietine kilme 

3,63 14,75 11,70 -0,19 1,87 40,79 

 
4 lentelė. Geriausių pagal kompleksinį selekcinį indeksą 30 medžių iš penkių geriausių šeimų genetinė nauda, lyginant 
su bandymo vidurkiu ir su vietine kilme 
Table 4. Genetic gain of the best by complex selection index 30 trees from five Norway spruce families if compared to 
the trial mean and local provenance mean 
 

Medienos kietumas Aukštis 
 

Skersmuo Stiebo tiesumas
 

Pleištinės šakos 

Genetinė nauda (%), lyginant su bandymo vidurkiu 

0.63 15.2 9.49 0.04 0.39 

Genetinė nauda (%), lyginant su vietine kilme 

2.19 16.75 10.71 0 0.49 

 
Palyginus 18 ir 31 m. amžiaus šeimų rangus selekciniams požymiams nustatyti, gautas gana geras aukščio ir 

skersmens atitikimas (5 lentelė). Kiek blogiau koreliavo stiebo tiesumas ir dviviršūniškumas. Po matavimų buvo 
padarytos išvados, kad esminių skirtumų tarp Kazlų Rūdos, Punios ir Vaišvydavos šeimų medelių aukščio ir kokybės 
nėra. Tuomet tai lėmė dideli standartiniai nuokrypiai šeimose (Danusevičius, 2003). 31 metų amžiaus šeimos esmingai 
skiriasi aukščio, skersmens, medienos kietumo požymiais (1 pav., 1 lentelė). Ankstesnėse išvadose buvo teigiama, kad 
dėl ankstyvesnės augimo pradžios ir pavasarinių šalnų pažaidų Rietavo kilmės šeimose (perkeltos per 1 platumos laipsnį 
link pietų į 100 metrų virš jūros lygio žemesnę vietovę) medžiai buvo iš esmės žemesni ir plonesni bei turėjo ženkliai 
daugiau dvistiebių bei kreivų medžių. Dabartiniu metu tokios išvados padaryti nebegalima, ir populiacijų vidurkiai 
pagal selekcinius požymius yra gana panašūs (1 pav.), o pagal kompleksinį selekcinį įvertinimą dvi pačios geriausios 
šeimos yra būtent iš Rietavo populiacijos. Pasikeitimus galėjo nulemti mažiau prisitaikiusių genotipų amžinis 
nunykimas .  
 
5 lentelė. Koreliacija tarp šeimų rangų selekcinių požymių (18 ir 31 metų amžiaus). Patikimumas parodytas žemiau ties 
koreliacijos koeficientu: * - 95%, ** - 99%, *** - 99.9% 
Table 5. Correlation estimates between family ranks at age 18 and age 31. Significance of correlation is given below 
the estimate: * - 95%, ** - 99%, *** - 99.9% 
 

Požymis Aukštis 
 

Skersmuo 
 

Stiebo 
tiesumas 

 

Dviviršūniš-
kumas 

Aukštis 0,68 - - - 
***    

Skersmuo - 0,61 - - 
 **   

Stiebo 
tiesumas 

- - 0,40 - 
    

Dviviršūniš-
kumas 

- - - 0,38 
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Išvados 
 

1. 71 % rinktinių medžių šeimų lenkė vietinę Kazlų Rūdos kilmę pagal aukštį, skersmenį ir kiek mažiau – pagal 
pleištinių šakų proporciją, o pagal medienos kietumą – net 90 proc. šeimų buvo geresnės nei vietinės kilmės.  

2. Alytaus populiacijos palikuonių šeimos turi kietesnę medieną nei dauguma kitų populiacijų šeimų. 
3. Iš visų selekcinių požymių didžiausias populiacijos efektas gautas tik medienos kietumo. 
4. Didžiausias šeimos variacijos komponentas ir paveldėjimo koeficientai buvo aukščio, medienos kietumo ir 

išlikimo. 
5. Genetinės koreliacijos parodė, kad medienos kietumas beveik nekoreliuoja su produktyvumo požymiais, tačiau 

turi nedidelę neigiamą koreliaciją su stiebo tiesumu. 
6. Nustatytas nedidelis neigiamas ryšys tarp motinmedžių ir palikuonių šeimų aukščių ir stiebo skersmenų. 
7. Atrinkus penkias geriausias pagal kompleksinį selekcinį indeksą šeimas (2 iš Rietavo ir 3 iš Dubravos 

populiacijos) didžiausia genetinė nauda, lyginant su vietine kilme, būtų gauta išlikimo(41%), aukščio (15%) ir 
skersmens (12%). 

8. Palyginus 18 ir 31m. amžiaus šeimų rangus  pagal selekcinius požymius, nustatytas gana geras aukščio (0,68) 
ir skersmens (0,61), ir kiek blogesnis stiebo tiesumo (0,40) ir dviviršūniškum (0,38) atitikimas. 

9. Ankstesnės išvados, kad Rietavo populiacijos palikuonys auga blogiau nei vietinės kilmės, pagal daugumą 
selekcinių požymių nepasitvirtino. Tačiau skirtumai tarp šeimų yra esminiai, todėl tik šeimų atranka gali teikti 
didelę genetinę naudą. 
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Summary 
 
GENETIC EVALUATION OF NORWAY SPRUCE PROVENANCES AND PLUS TREES PROGENY IN THE AZUOLU BUDOS 

FIELD TRIAL 
 

20 halfsib families of Norway spruce from Girionys seed orchard were studied in the field trial at age 31. The families 
originate from the three regions: Rietavo (Samogitian upland), Dubravos and Punios (both in central Lithuania). The progeny of the 
highest at that time spruce in Lithuania are presented by two families, one of which originate from the forest stand and the other – 
from the seed orchard. Seven traits were measured or registered: height, diameter, wood hardness, stem straightness, presence of 
spike knots, multiple tops (forking), survival. The results showed that 71% of tested families grew better than the local origin. 
Slightly smaller amount of families were better by proportion of spike knots. And only two families were less hardy by wood 
compared to local one. Population variance component was the largest for wood hardness and the families from Punios population 
were among the hardiest. Family effect for all analysed traits was much more pronounced than population one. The highest 
heritability estimates were obtained for height, wood hardness and survival. Genetic correlations between wood hardness and 
productivity traits were negligible, and only weak negative correlation was estimated with stem straightness. Mother tree height and 
diameter did not correlate with the same characteristics of the progeny. Selection of 5 best (by complex selection index) families 
would result in genetic gain up to 15% for height, 12% – for diameter and 41% – for survival. Ranking of the families at age 18 and 
age 31 best correlated for height (0.68) and diameter (0.61), and somewhat worse for stem straightness (0.40) and forking (0.38). The 
conclusion on worst performance of Rietavo provenance made at age 18 did not hold true at age 31. It was proved that differences 
between families are significant and that selection of the best families for the next breeding cycle can give appreciable result in 
genetic gain. 

 
Darbo vadovas dr. Virgilijus Baliuckas 
LAMMC filialas Miškų institutas, Miško genetikos ir selekcijos skyrius. 
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Miškininkystės sekcija 

 

PAPRASTOSIOS PUŠIES AUGIMO DĖSNINGUMAI SKIRTINGO PRADINIO 
SODINUKŲ IŠDĖSTYMO ŽELDINIUOSE 
 
Evelina MIKĖNAITĖ, el.p. evelinamikenaite@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas  
 
Įvadas 
 

Pirmieji bandomieji įvairaus išdėstymo paprastosios pušies želdiniai buvo įveisti Ežerėlio girininkijoje 1975 m. 
– 15 išdėstymo variantų. Šie želdiniai buvo įveisti be būtino moksliniams tyrimams bent 3 atskirų variantų pakartojimo. 
Dėl nepakankamos priežiūros ir apsaugos bei nepalankių aplinkos veiksnių, pažeidimų jų mokslinė vertė mažėjo ir 
patikimiems pušies sodinukų išdėstymo optimizavimo sprendiniams tapo nebepatikimi.  

Paprastosios pušies skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo bandomieji želdiniai ilgą laiką Lietuvoje nebuvo 
veisiami arba buvo nepakankamo mokslinio lygio. Tik 1996 m. buvo įveisti, mokslinius reikalavimus atitinkantys, 
bandomieji paprastosios pušies skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo želdiniai (Malinauskas, 1997).  

Jauni, iki želdinių susivėrimo fazės arba miško bendrijos (cenozės) susidarymo želdiniai iš esmės nepatiria 
vidurrūšinės konkurencijos ir atskirų bandymų variantų privalumai ir trūkumai negali būti išaiškinti. Dėl šios priežasties 
tinkamai įrengti parodomuosius – demonstracinius objektus nebuvo reikalo skubėti. Įtakos turėjo ir nuolatinis lėšų 
trūkumas mokslinio tyrimo objektams prižiūrėti. 

Šiuo metu želdiniai yra 16 metų amžiaus, susivėrę (miško cenozių fazėje). Juose prasidėjo vidurrūšinė 
konkurencija tarp individų (medelių), jų diferenciacija pagal dendrometrinius parametrus (aukštį, skersmenį, ir kt.) bei 
būklę, todėl iškilo būtinumas tai įvertinti bei įrengti parodomuosius – demonstracinius objektus, taip  prisidedant prie 
inovacinių technologijų sklaidos, diegiant tvaraus daugiatikslio ūkininkavimo principus miškininkystėje. 
 
Tikslas – nustatyti optimalią pušies želdinių pradinio išdėstymo schemą ūkiniams miškams. 
 
Uždaviniai 
  

1. Nustatyti skirtingo išdėstymo bandomųjų želdinių dendrometrinius rodiklius. 
2. Nustatyti skirtingo išdėstymo želdinių būklę. 
3. Pateikti optimalaus pradinio želdinių išdėstymo siūlymai ūkiniams miškams pagal 16 metų amžiaus želdinių 

vertinimo rezultatus.  
 
Objektas  
 

Bandomieji paprastosios pušies želdiniai, įveisti 1996 m. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje 
Bagotosios girininkijoje 26 kv. 26 skl., Nbl augavietėje 8,9 ha plote. 
 
Metodika  
 

Visų parodomojo – demonstracinio objekto variantų želdiniai įvertinti, nustatant svarbiausius jų augimą 
rodančius, dendrometrinius rodiklius (vidutinį aukštį, skersmenį, tūrį 1 ha) ir būklę. Bandomieji paprastosios pušies 
želdiniai variantuose įveisti griežtomis eilėmis, todėl vertinimui naudotas eilių metodas. Matavimui parinktos eilės 
išsidėsčiusios labiausiai tipinėse  barelio – sklypo vietose su mažiausiais galimais atsitiktiniais pažeidimais. Vidutinio 
želdinių skersmens nustatymui matuoti ne mažiau kaip 200-300 medelių. Skersmuo matuotas 1,3 m aukštyje, žerglėmis, 
dviem statmenomis ŠP ir RV kryptimis. Vidutinis želdinių aukštis nustatytas matuojant dviejų modelinių medžių 
aukščius kiekviename želdinių storumo laipsnio. Sudarytas medžio aukščio priklausomybės nuo skersmens grafikas, iš 
kurio barelyje nustatytas vidutinis pagal skersmenį medžių aukštis. Bandomųjų želdinių tūris nustatytas bendrai priimtu  
skerspločių sumos ir formrodinių aukščių metodu (Ozolinčius, 2008). Želdinių būklė nustatyta pagal pažeidimo laipsnį 
(kategoriją), atsižvelgiant į paskutiniųjų metų prieaugį, lajos pažeidimo laipsnį, žaizdas.Vabzdžių pažeidimai nustatyti 
remiantis A. Žiogo (2008) metodika. Žvėrių pažeidimai vertinti remiantis V. Padaigos (1996) metodika. 
 Visų barelių – sklypų matavimo duomenys apdoroti įprastiniais matematinės statistikos metodais. Nustatytas 
vidurkis ir jo paklaida, nuokrypis, variacijos koeficientas ir paklaidos procentas. Įvertintas skirtumo esmingumas 
lyginant su kitų variantų želdinių atitinkamais duomenimis.  
 
Rezultatai 

Apibendrinus 9 variantų ir jų pakartojimų duomenis, buvo atlikta aukščių, skersmenų ir prieaugio analizė. 
Naudojantis aprašomąja ir lyginamąja statistika, gauti rezultatai pateikti 1, 2 ir 3 lentelėse.  
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1 lentelė. Skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo bandomųjų paprastosios pušies želdinių skersmenys ir aukščiai  
 

Varia
ntų 
Nr. 

Sodinukų 
išdėstymo 

schema 
(tarp eilių x 

eilėse, m)  

Skersmenys, cm Aukščiai, m 

M+-m V δ P M+-m V δ P 

1a 3,00x0,56 6,08 ± 0,17 1,70 0,42 6,52 5,52 ± 0,08 0,40 0,19 5,71 

1b 3,00x0,56 5,93 ± 0,21 1,80 0,42 6,59 4,95 ± 0,10  0,40 0,21 5,28 

1c 3,00x0,56 7,2 ± 0,21 2,20 0,47 7,78 5,18 ± 0,09 0,40 0,19 5,42 

Vidutinis varianto: 6,40 1,90 0,44 6,97 5,22 0,40 0,20 5,47 

2a 2,50x0,67 6,24 ± 0,26 3,40 0,59 6,97 5,18 ± 0,12 0,70 0,26 5,50 

2b 2,50x0,67 6,34 ± 0,24 2,90 0,54 7,01 4,9 ± 0,08 0,40 0,19 5,13 

2c 2,50x0,67 6,28 ± 0,24 3,00 0,54 6,96 4,78 ± 0,12 0,70 0,26 5,10 

Vidutinis varianto: 6,28 3,10 0,56 6,98 4,95 0,60 0,23 5,25 

3a 2,00x0,83 6,21 ± 0,22 3,80 0,62 6,73 4,79 ± 0,09 0,70 0,26 5,00 

3b 2,00x0,83 6,15 ± 0,17 2,00 0,44 6,57 4,93 ± 0,07 0,40 0,19 5,10 

3c 2,00x0,83 7,12 ± 0,36 6,40 0,80 8,11 5,5 ± 0,14 1,00 0,32 5,89 

Vidutinis varianto: 6,50 4,07 0,62 7,13 5,07 0,70 0,25 5,33 

4a 1,50x1,11 5,70 ± 0,21 4,70 0,69 6,17 4,54 ± 0,08 0,70 0,27 4,72 

4b 1,50x1,11 7 ± 0,20 4,10 0,64 7,46 5,44 ± 0,10 1,00 0,32 5,67 

4c 1,50x1,11 7,55 ± 0,20 3,90 0,62 7,99 5,33 ± 0,08 0,60 0,24 5,50 

Vidutinis varianto: 6,75 4,23 0,65 7,21 5,10 0,77 0,28 5,30 

5a 1,29x1,29 6,02 ± 0,44 21,00 1,45 6,99 5,07 ± 0,17 3,30 0,57 5,46 

5b 1,29x1,29 5,76 ± 0,39 13,40 1,16 6,64 4,07 ± 0,16 2,30 0,48 4,44 

5c 1,29x1,29 6,97 ± 0,19 11,30 1,06 7,36 4,85 ± 0,07 1,70 0,42 5,01 

Vidutinis varianto: 6,25 15,23 1,22 7,00 4,66 2,43 0,49 4,97 

6a 1,11x1,50 5,48 ± 0,18 4,00 0,63 5,86 4,66 ± 0,08 0,90 0,30 4,85 

6b 1,11x1,50 6,35 ± 0,32 11,40 1,07 7,07 5,25 ± 0,13 1,70 0,42 5,54 

6c 1,11x1,50 6,25 ± 0,17 3,00 0,55 6,64 4,89 ± 0,07 0,50 0,22 5,05 

Vidutinis varianto: 6,03 6,13 0,75 6,52 4,94 1,03 0,31 5,14 

7a 0,83x2,00 5,41 ± 0,13 1,30 0,36 5,72 4,53 ± 0,06 0,30 0,18 4,67 

7b 0,83x2,00 6,63 ± 0,19 2,50 0,50 7,09 5,14 ± 0,10 0,70 0,26 5,38 

7c 0,83x2,00 6,85 ± 0,21 4,90 0,70 7,32 5,02 ± 0,08 0,70 0,27 5,20 

Vidutinis varianto: 6,30 2,90 0,52 6,71 4,90 0,57 0,23 5,08 

8a 0,67x2,50 5,59 ± 0,22 3,30 0,58 6,12 4,73 ± 0,08 0,50 0,21 4,93 

8b 0,67x2,50 6,42 ± 0,19 1,80 0,42 6,94 4,96 ± 0,09 0,40 0,21 5,22 

8c 0,67x2,50 6,47 ± 0,38 10,10 1,01 7,40 4,97 ±0,16 1,80 0,42 5,36 

Vidutinis varianto: 6,16 5,07 0,67 6,82 4,89 0,90 0,28 5,17 

9a 0,56x3,00 6,18 ± 0,16 1,60 0,40 6,60 5,12 ± 0,06 0,20 0,15 5,27 

9b 0,56x3,00 6,32 ± 0,24 2,90 0,54 6,99 4,98 ± 0,10 0,50 0,23 5,26 

9c 0,56x3,00 7,18 ± 0,16 1,30 0,36 7,63 5,12 ± 0,05 0,10 0,11 5,26 

Vidutinis varianto: 6,56 1,93 0,43 7,07 5,07 0,27 0,16 5,26 
  
 Didžiausias vidutinis skersmuo (6,75 cm) tarp variantų vidurkių nustatytas prie sodinukų išdėstymo artimo 
reguliariam, 1,50 x 1,11 (4 variantas). Iš visų variantų ir visų pakartojimų šiame variante 4c sklype (barelyje) nustatytas 
didžiausias vidutinis skersmuo (7,55 cm).  



28 
 

 

 Didžiausias pušaičių vidutinis aukštis (5,2 m) nustatytas esant sodinukų išdėstymui 3,00 x 0,56 m (1 
variantas, kur eilės išdėstytos pietų – šiaurės kryptimi). Labai panašūs aukščiai nustatyti ir tokio paties išdėstymo ( 0,56 
x 3,00 m.) 9 variante, bet eilės išdėstytos statmenai 1 varianto eilėms (eilės išdėstytos vakarų – rytų kryptimi).  
   Nustatytas didžiausias tūrio prieaugis (90,3 m3/ha) esant sodinukų išdėstymui 3,00 x 0,56 m (1 variantas) ir 
1,50 x 1,11 m (4 variantas). 
 
2 lentelė. Tūrio skaičiavimo duomenys skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo bandomuosiuose želdiniuose 
 

B
ar

el
io

 n
r.

 Barelio 
plotas 

Sodinukų 
išdėsty- 
mo 
schema 
(tarp eilių 
x eilėse, 
m) 

Pradi- 
nis 
želdi- 
nių 
tanku-
mas, 
vnt/ha 

Išli- 
kusių 
me-
džių 
sk. 
bare-
lyje, 
vnt 

Vid. 
skers-
muo, 
cm 

Skers-
pločių 
suma, 
m2 / 
bare-
lyje 

Skers-
pločių 
suma, 
m2/ha 

Aukš-
tis, m 

Form
rodi-
nis 
aukš-
tis 

Tūris, 
m3/ha 

1a 0,0625 3,00x0,56 6000 230 6,08 0,86 13,80 5,52 3,20 44,70 
1b 0,0625 3,00x0,56 6000 248 5,93 0,91 14,51 4,95 2,97 43,10 
1c 0,0625 3,00x0,56 6000 361 7,20 1,82 29,12 5,18 3,10 90,30 
2a 0,0625 2,50x0,67 6000 208 6,24 0,79 12,65 5,18 3,10 39,20 
2b 0,0625 2,50x0,67 6000 225 6,34 0,88 14,08 4,90 2,90 40,80 
2c 0,0625 2,50x0,67 6000 212 6,28 0,82 13,12 4,78 2,90 38,00 
3a 0,0625 2,00x0,83 6000 216 6,21 0,83 13,24 4,79 2,90 38,40 
3b 0,0625 2,00x0,87 6000 209 6,15 0,79 12,64 4,93 3,00 37,90 
3c 0,0625 2,00x0,83 6000 198 7,12 0,99 15,84 5,50 3,10 49,10 
4a 0,0625 1,50x1,11 6000 240 5,70 0,84 14,44 4,54 2,70 36,20 
4b 0,0625 1,50x1,11 6000 237 7,00 1,16 18,56 5,44 3,30 61,20 
4c 0,0625 1,50x1,11 6000 187 7,55 1,09 17,44 5,33 3,20 55,80 
5a 0,0625 1,29x1,29 6000 247 6,02 0,92 14,72 5,07 3,00 44,20 
5b 0,0625 1,29x1,29 6000 215 5,76 0,76 12,16 4,07 2,50 30,40 
5c 0,0625 1,29x1,29 6000 182 6,97 0,89 14,24 4,85 2,90 41,30 
6a 0,0625 1,11x1,50 6000 234 5,48 0,79 12,64 4,66 2,80 35,40 
6b 0,0625 1,11x1,50 6000 225 6,35 0,88 14,08 5,25 3,20 45,00 
6c 0,0625 1,11x1,50 6000 220 6,25 0,85 13,60 4,89 2,90 39,40 
7a 0,0625 0,83x2,00 6000 226 5,41 0,75 12,00 5,53 2,70 32,40 
7b 0,0625 0,83x2,00 6000 194 6,63 0,90 14,40 5,14 3,10 44,60 
7c 0,0625 0,83x2,00 6000 191 6,85 0,92 14,72 5,02 3,00 44,20 
8a 0,0625 0,67x2,50 6000 219 5,59 0,75 12,00 4,73 2,90 34,80 
8b 0,0625 0,67x2,50 6000 185 6,42 0,73 11,68 4,96 3,00 35,00 
8c 0,0625 0,67x2,50 6000 183 6,47 0,73 11,68 4,97 3,00 35,00 
9a 0,0625 0,56x3,00 6000 211 6,18 0,80 12,80 5,12 3,10 39,70 
9b 0,0625 0,56x3,00 6000 237 6,32 0,92 14,72 4,98 3,00 44,20 
9c 0,0625 0,56x3,00 6000 242 7,18 1,22 19,52 5,12 3,10 60,50 

 
Visų variantų ir jų pakartojimų medienos tūris svyruoja nuo 30,4 iki 90,3 m3/ha (2 lent.). Kai atmetame 

variantus, kurie yra kraštutiniai, nuo visų kitų variantų besiskiriantys savo rodikliais, tūris svyruoja nuo 34,8 iki 61,2 
m3/ha. Apibendrinus vidutiniai tūriai svyruoja nuo 34,9 iki 53,4 m3/ha. Taip pat nustatytas ir išlikusių medžių skaičius 
kiekvieno varianto ir jo pakartojimo bareliuose. Daugiausiai išlikusių medelių rasta 1c pakartojime ( 361 pušaitė), o 
mažiausiai – 4c (187) ir 5c(182 pušaitė)(2 lent.). kai kuriuose kitų variantų pakartojimuose taip pat nustatytas 
neproporcingai didelis išretėjimas. Tam esminę įtaką turėjo smiltyninio lendrūno ir šilinio viržio išplitimas 3 – 7 
želdinių augimo metais kai kuriuose bandomųjų želdinių variantuose ir jų pakartojimuose.  
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3 lentelė. Skirtumų esmingumas tarp atskirų bandomųjų išdėstymo variantų želdinių vidutinių dendrometrinių rodiklių 

 

Variantų nr. 
Skersmenų Aukščių 
Stjudento 
koeficientas (t) 

Stjudento 
koeficientas (t) 

1 ir 2 1,20 1,90 
1 ir 3 0,30 1,07 
1 ir 4 1,20 0,90 
1 ir 5 0,40 3,30 
1 ir 6 0,40 2,00 
1 ir 7 0,30 2,30 
1 ir 8 0,80 2,40 
1 ir 9 0,50 1,25 
2 ir 3 0,60 0,85 
2 ir 4 1,56 1,07 
2 ir 5 0,08 1,70 
2 ir 6 0,80 0,07 
2 ir 7 0,06 0,36 
2 ir 8 0,30 0,42 
2 ir 9 0,90 1,00 
3 ir 4 0,80 0,21 
3 ir 5 0,60 2,40 
3 ir 6 1,70 0,92 
3 ir 7 0,70 1,20 
3 ir 8 0,90 1,30 
3 ir 9 0,20 0,00 
4 ir 5 1,25 2,90 
4 ir 6 2,40 1,14 
4 ir 7 1,50 1,40 
4 ir 8 2,00 1,50 
4 ir 9 0,70 0,25 
5 ir 6 0,60 1,65 
5 ir 7 0,20 1,41 
5 ir 8 0,20 1,35 
5 ir 9 0,80 2,70 
6 ir 7 0,90 0,28 
6 ir 8 0,40 0,35 
6 ir 9 1,70 1,08 
7 ir 8 0,50 0,07 
7 ir 9 1,00 1,40 
8 ir 9 1,30 1,50 
 

Palyginus kiekvieno varianto pakartojimus tarpusavyje, tik keliuose pakartojimuose nustatytas Stjudento 
koeficientas (t) didesnis nei 2. Apskritai vertinimai rodo, kad šiame želdinių amžiuje variantai nepasižymi ženkliais 
dendrometrinių rodiklių skirtumais. Bareliams, kuriuose aiškiai matomi skirtumai, įtakos galėjo turėti vietomis buvusi 
gausi žolinė augmenija (smiltyninis lendrūnas ir šilinis viržis)(3 lent.).  

Nustatyta, kad visų želdinių sanitarinė būklė gera, tiek pagal galimus vabzdžių pakenkimus, tiek ir pagal žvėrių 
pakenkimus. Rastos tik pavienės dviviršūnės pušaitės, kurios galimai buvo pažeistos žvėrių.  
 
Išvados 
 

1. Skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo bandomuosiuose želdiniuose didžiausias vidutinis pušies želdinių 
skersmuo nustatytas (1,5 x 1,11 m) artimesniame reguliariam išdėstymui variante. Didžiausias vidutinis pušies 
želdinių aukštis nustatytas labiausiai nutolusiuose nuo reguliaraus išdėstymo variantuose (3,00 x 0,56 m ir  
0,56 x 3,00 m). Vidutiniai tūriai svyruoja nuo 34,9 iki 53,4 m3/ha. Didžiausi tūrio prieaugiai - (90,3 m3/ha) 
esant sodinukų išdėstymui 3,00 x 0,56 m (1 variantas) ir 1,50 x 1,11 m (4 variantas), o mažiausi – nustatyti 5 
(30,40 m3/ha)  ir 7 (32,40 m3/ha) variantuose. Sanitarinė želdinių būklė – gera. Dėl netolygaus želdinių 
išretėjimo patikimų išvadų apie tūrio pokyčius 16 m. amžiuje daryti dar nėra pagrindo. 
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2. Dėl pastebimų variantų ir jų pakartojimų rodiklių skirtumų, želdiniams esant 16 metų amžiuje, norint pasiekti 
kuo geresnį aukščio prieaugį, rekomenduojama rinktis 0,56 x 3,00 m arba 3,00 x 0,56 m išdėstymą, o siekiant 
geresnių skersmens prieaugio – 1,29 x 1,29 m arba 1,50 x 1,11 m išdėstymą. 

3. Eilių išdėstymas Pietų – Šiaurės ar Rytų – Vakarų kryptimis pastebimos įtakos dendrometriniams želdinių 
rodikliams neturėjo (saulės apšvietimas), kai medžių išdėstymas eilėse ir tarp eilių daugmaž vienodi. 

4. Patikimą želdinių pradinio išdėstymo schemą rekomenduoti pagal 16 m. amžiaus bandomųjų želdinių 
dendrometrinius rodiklius ir būklę dar nėra galimybės. 
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Summary 
 
THE SCOTS PINE SEEDLING GROWTH TENDENCIES OF THE ORIGINAL LAYOUT OF THE 
DIFFERENT PLANTATIONS 
 

The first test of different layout Scots pine were planted Ežerėlis district in 1975 - 15 layout options. These plantations 
were planted without the necessary research for at least 3 separate options replay. Due to lack of care and protection, and adverse 
environmental factors, damage to their scientific value has been declining and pine seedlings in the layout optimization of the 
solutions was reliable. Now stands at 16 years of age, with closed (forest associations phase). They began intraspecific competition 
between individuals (trees), their differentiation parameters (height, diameter, etc.). Condition and, therefore, the need arose to assess 
this and to install a demonstration - demonstration objects, thus contributing to the diffusion of technology innovation, 
implementation of sustainable multipurpose farming principles of forestry. The maximum mean diameter (6.75 cm) between the 
averages of the options available to the plants location close to punctual, 1.50 x 1.11 (Option 4). Of all the options and all the reps 
this option 4c plot, the highest average diameter (7.55 cm). The biggest young pine average height (5.2 cm) at the seedling layout 
3,00 x 0,56 m. The maximum average height (5.52 cm) of all options and their reps set 1 plot. Very similar heights are also set at the 
same location (0.56 x 3.00 m.) 9 variant. All options and their reps timber volume ranges from 30.4 to 90.3 m3/ha. Some reject the 
options that are extreme, since all other options are different in characteristics, volume ranges from 34.8 to 61.2 m3/ha. Summarizing 
the average volumes ranging from 34.9 to 53.4 m3/ha. It was found that all sanitary plantations in good condition, both in terms of 
potential insect damage as well as damage by wild animals.  
 
Darbo vadovas: prof. Edvardas Riepšas 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
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1 PRIEDAS.  
 
 

 
 

1 pav. Bandomieji paprastosios pušies želdiniai, įveisti 1996 m. Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje Bagotosios 
girininkijoje 26 kv. 26 skl., Nbl augavietėje 8,9 ha plote. 

26 kv. 26 skl. 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
EPIGĖJINIŲ VABALŲ (INSECTA: COLEOPTERA) BENDRIJOS KAMŠOS 
BOTANINIAME ZOOLOGINIAME DRAUSTINYJE  
 
Ovidijus MIKŠA  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Vabzdžiai (Insecta)  yra gausiausia organizmų grupė, sudaranti apie 75proc. visų žinomų gyvūnų rūšių 
(Pileckis ir Monsevičius, 1995), po jų–ir žydintys augalai, žūtų miškai. Žemės paviršius pradėtų pūti (Grikevičius, 
2009), 

Vabalų (Coleoptera) burys yra gausiausias tarp vabzdžių  ir sudaro apie 25% visų žinomų gyvūnų rūšių 
Žemėje ( Šablevičius, 2011).  Gamtoje vabalai turi įtakos medžiagų apykaitai, nes  90proc. pagamintos miško biomasės 
grįžta į dirvožemį (Wolters, 2000).  Svarbi vabalųreiksmė  dirvodaros procesuose ir kitų gyvūnų balansui.  Tarp vabalų 
yra ir žalingų, galinčių padaryti didelių nuostolių masinio dauginimosi metu, pernešant  augalų ir gyvūnų ligų sukėlėjus 
(Žiogas ir Pėtelis, 2008). Kai kurie vabalai (entomofagai) naudojami kenkėjams naikinti.. Bioindikatorinių vabalų grupė 
gali būti naudojama kaip aplinkos pokyčių indikatorius (Rainio ir Niemelä, 2003) arba miško ekologiniams procesams 
nustatyti (Buhac, 1999; Rainio ir Niemelä, 2003). 

Nemažai atlikta mokslinių darbų, tiriančių vabalų pasiskirstymą skirtinguose miško arduose,  ir ne viename 
darbe įrodyta, kad daugiausia vabalų yra dirvos paviršiuje, viršutiniuose sluoksniuose bei miško paklotėje (Bouget, 
Brustel, Brin ir Noblecourt, 2008 ). Tačiau vabalų kiekis priklauso nuo esamos miško paklotės tipo, fizikinių ir 
cheminių savybių (Chapin ir kt., 2002). 

Kamšos botaninis zoologinis draustinis įkurtas 1960 m., (plotas 320 ha). Draustinis  išsiskiria savo reljefu, 
kuris yra išraižytas stačiais (statesniais kaip 12°) šlaitais ( Kamšos botaninio zoologinio draustinio planas, 2008–
2017m.). Vyrauja  lapuočių  medynai (Mirinas, Bartkevičius, Žalkauskas, 2007). Kamšos botaninio-zoologinio 
draustinio teritorijoje aptiktos 696 vabalų rūšys. Registruotos 84 žygių rūšys,  112 straubliukų rūšių, 76 lapgraužių rūšys 
ir per 100 trumpasparnių rūšių. Draustinyje aptiktos aštuonios vabalų ir dvi drugių rūšys,  įrašytos į Lietuvos raudonąją 
knygą. Kamšos draustinis įtrauktas į Natura 2000 teritorijų ekologinį tinklą  kaip labai vertinga ir saugotina teritorija 
dėl purpurinio plokščiavabalio populiacijos (Tamutis, 2008 ). Duomenys apie kai kurių vabalų rūšių paplitimą Kamšos 
botaniniame zoologiniame draustinyje yra publikuoti moksliniuose žurnaluose (Pileckis, 1968; Tamutis, 1996; 2003; 
2006; Šablevičius, Ferenca, 1995). 

Kadangi Kamšos draustinio entomofauna pasižymi didele rūšių  įvairove, aprėpti  visus tiriamos vietovės 
vabzdžius, pakankamai išsamiai juos išstudijuoti praktiškai neįmanoma. Tad tyrimams pasirinktos miško paklotės 
epigėjinių vabalų (Coleoptera) rūšys. Nustačius jų bendrijų struktūrą, bus galima vertinti aktyvumo dinamiką ir išskirti 
draustinyje dominuojančias vabalų rūšis.  
 
Tikslas - nustatyti epigėjinių vabalų bendrijų struktūrą ir jos pokyčius vegetacijosmetu priklausomai nuo reljefo 
ekspozicijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje. 
     
Uždaviniai  
 

1. Nustatyti epigėjinių vabalų rūšinę sudėtį. 
2. Nustatyti  epigėjinių vabalų suaugėlių aktyvumo dinamiką. 
3. Nustatyti draustinyje dominuojančias epigėjinių vabalų rūšis. 

 
Objektas ir metodika 
 
Tyrimo objektas – Kamšos miško epigėjiniai vabalai. 

 
Entomofaunos tyrimams būdingos tam tikros specifinės savybės, saviti tyrimo metodai, kuriuos sąlygoja didelė 

vabzdžių rūšinė įvairovė, įvairi gyvenamoji aplinka, sudėtingas vystymosi ciklas.Tyrimai buvo atlikti Kamšos 
botaniniame-zoologiniame draustinyje, 458 kvartale, 5 sklype. Atsižvelgiant į tiriamos teritorijos reljefo ypatumus buvo 
parinkti 5 tyrimų bareliai, esantys  šiaurinio, pietinio, rytinio bei vakarinio ekspozicijų šlaituose bei lygioje miško 
vietoje. Tyrimams buvo naudojamos Barberio gaudyklės ( 0,5 l plasikiniai, su 6,5 cm skersmens anga indeliai, įkasti į 
žemę taip, kad viršus sutaptų su jos paviršiumi) (Фасулати, 1971). Kiekviename barelyje buvo įrengta po 5 gaudykles, 
1/3 gaudyklės tūrio pripildant 10% formalino tirpalo. Gaudyklės naudotos nuo 2012 m. gegužės 01 d. iki 2012 m. 
rugpjūčio 24 d. Kas 10 dienų jos buvo ištuštinamos, į jas patekę vabalai perkeliami į tam skirtus plastikinius indelius ir 
fiksuojami 70 proc. etanolio tirpalu. Po to indeliai buvo  ženklinami etiketėmis ir transportuojami į laboratoriją analizei. 
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Laboratorijoje, naudojantis binokuliariniu mikroskopu MБС-1 ir įvairiais rūšių identifikavimo vadovais bei 
T. Ivanausko zoologijos muziejaus standartinėmis kolekcijomis, surinkti vabalai buvo apbūdinti iki rūšies.  
 
Rezultatai 
 

Tyrimo metu iš viso buvo sugauta 1668 vabalų, kurie priklausė 4 šeimoms: žygiams (Carabidae), 
maitvabaliams (Silphidae), straubliukams (Curculionidae) ir trumpasparniams (Staphylinidae). Iš viso identifikuota 15 
rūšių. Surinktų vabalų gausa pagal šeimas pateikta 1 pav.  

 

 
         1pav. Miško paklotėje sugautų epigėjinių vabalų skaičius pagal šeimas (vnt.) 
 

Matome, jog Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje vyrauja (Carabidae) šeimos atstovai – 721 vnt. 
visų sugautų vabalų skaičiaus. 

Pirmoje lentelėje pateikiamos epigėjininių vabalų rūšys, kurios buvo identifikuotos tyrimo metu miško 
paklotėje.  

            1 lentelė. Sugautų Kamšos miške epigėjinių vabalų kiekis, 2012 m. 
 

Šeima Vabalų rūšis 
Vabalų 
kiekis vnt. 

Vabalų 
kiekis % 

Curculionidae Sciaphilus asperatus 14      0,92  

Carabidae Platynus assimilis 97      6,37  
Silphidae Phosphuga atrata 312    20,50  
Carabidae Cychrus caraboides 28      1,83  
Carabidae Carabus coriaceus 96      6,30  
Carabidae Carabus granulatus 148      9,71  
Silphidae Necrophorus investigato 65      4,26  
Curculionidae Otiorhynchus ligustici 25      1,64  
Staphylinidae Lordithon lunulatus 24      1,57  
Carabidae Carabus nemoralis 225    14,80  
Carabidae Pterostichus niger 127      8,30  
Silphidae Dendroxena quadrimaculata 1      0,06  
Silphidae Oiceoptoma thoracica 146      9,60  
Curculionidae Barypithes trichopteru 110      7,20  
Silphidae Necrophorus vespilloides 105      6,90  

Iš viso   1668   100,00  
 

Labiausia paplitęs šliužagraužis maitvabalis (Phoshuga atrata) – 312 vnt. ,t.y. 20.5%  visų sugautų vabalų 
kiekio. Antras pagal gausumą yra miškinis puošniažygis (Carabus nemoralis) – 225 vnt.(14,8%).Trečias pagal gausumą 
yra gumburiuotasis puošniažygis (C. granulatus)-–148 vnt.(9,7%) ir raudonnugaris maitvabalis (Oiceoptoma thoracica) 
–146 vnt.(9,6%). 

Atkreiptinas dėmesys į didžiojo puošniažygio (Carabus coriaceus) paplitimą Kamšos botaniniame 
zoologiniame draustinyje. Ši  rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Apdorojus gautus duomenis ir palyginus 
rezultatus, paiškėjo jog (C. Coriaceus) gausumo maksimumą pasiekė birželio  ir rugpjūčio mėnesiais. Nors Lietuvoje jis 
labai retas, tačiau tyrimo metu buvo sugauti 96 individai (2 pav.), todėl galima teigti, kad Kamšos draustinio miško 
teritorija yra palanki šiai rūšiai veistis. 



34 
 

 

 

             
 2 pav. Didžiojo puošniažygio Carabus coriaceus paplitimas priklausomai  nuo šlaito ekspozicijos 

 
Lyginant  (C. Coriaceus) rūšies paplitimą šlaitų ekspozicijos atžvilgiu buvo pastebėta skirtumų. Didžiausias 

rūšies gausumas  (31vnt.)  buvo Šiaurinio šlaito ekspozicijoje, o mažiausias (9 vnt.) –  vakarinio šlaito ekspozicijoje. 
Apdorojus gautus duomenis ir palyginus rezultatus iš skirtingų šlaitų ekpozicijų, paiškėjo jog vabalų didžiausias kiekis 
surinktas lygioje miško vietoje (3 pav.). Tai rodo, kad šlaito ekspozicija  turi įtakos vabalų paplitimui, nors visuose 
šlaituose išlieka tos pačios dominuojančios vabalų šeimos.  
 

            
3 pav. Vabalų kiekis skirtingose šlaito ekpozicijose Kamšos miške 2012 m. 

 
Lygioje  miško vietoje buvo surinkti 446 vabalai. Pastebėta didžiausia (Silphidae) šeimos priklausomybė nuo 

šlaito. 
Didžiausia vabalų gausa buvo birželio mėn. antroje pusėje (4 pav). 

           
4 pav. Epigėjinių vabalų gausos kaita per  apskaitos mėnesius 

 
Be to, matome, kad liepos mėn. antroje pusėje vabalų gausumas labai sumažėjo. Nors apskritai Kamšos 

draustinio miško paklotės vabalų skaičiaus sezoninė dinamika vyksta pagal būdingą visiems vabalams kreivę.  Tačiau 
pastebėtas nežymus vabalų aktyvumo  nuo rugpjūčio mėn. didėjimas lygioje ir vakarinėje ekspozicijose. 
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Išvados 
 

1. Atlikus tyrimus Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje nustatytos keturios epigėjinių vabalų šeimos 
Carabidae, Silphidae,  Curculionidae, Staphylinidae.  Dideliu individų skaičiumi pasižymėjo Carabidae (721 
vnt.). Tyrimo metu identifikuotos 15 vabalų rūšių  Pagal gausumą vabalų rūšys išsidėstė taip: Phosphuga 
atrata, Carabus nemoralis, Oiceoptoma thoracica, Carabus granulatus, C. coriaceus, Oiceoptoma thoracica, 
Barypithes trichopteru, Necrophorus vespilloides, Platynus assimilis, Carabus coriaceus, Necrophorus 
investigator, Cychrus caraboides, Otiorhynchus ligustici, Lordithon lunulatus, Sciaphilus asperatus, 
Dendroxena quadrimaculata. 

2. Nustatyta, kad epigėjinių vabalų  skraidymo aktyvumas  nuo gegužės mėn.  iki birželio mėn didėja ir birželio 
mėn. antroje pusėje pasiekia  maksimumą. Tai pat užfiksuotas ir antrasis vabalų aktyvumo nuo rugpjūčio mėn. 
didėjimas.  

3. Vabalų gausa išsiskyrė lygi miško vieta –446 vnt. Visuose šlaituose vabalų  rūšių pasiskirstymas buvo 
vienodas , buvo identifikuotos tos pačios vabalų šeimos. Labiausia paplitę šliužagraužis maitvabalis (Phoshuga 
atrata) – 312 vnt. ir tai sudarė 20.5%  visų sugautų vabalų kiekio. Antras pagal gausumą yra miškinis 
puošniažygis (Carabus nemoralis) – 225 vnt.(14,8%).Trečias pagal gausumą yra gumburiuotasis puošniažygis 
(C. granulatus)–148 vnt.(9,7%) ir raudonnugaris maitvabalis (Oiceoptoma thoracica) –146 vnt.(9,6%.)  

 
Literatūra 
 

1. Pileckis S., Monsevičius V. Vabalai (Coleoptera). Lietuvos fauna.Mokslo ir enciklopedijų 1-kla, Vilnius, 1995.-304 p. 
2. Grikevičius. R., Nuostabusis miškas ,, LR aplinkos ministerija“ 2009. 180 p.  
3. Wolters V., 2000. Invertebbrate control of soil organic matter stability. Biol Fertil. Sails 31, 1-19. 
4. Žiogas A. , Pėtelis K.,  Miško ekologija. Vilnius, 2008. 147-161 p  
5. Pearce JL, Venier LA (2006) The use of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and spiders (Araneae) as bioindicators  

of sustainable forest management: A review. Ecological Indica- tors 6: 780–793.  
6. Burghelea, C. I., Zaharescu, D. G., Hooda, P. S. and Palanca-Soler, A. 2011. Predatory aquatic beetles,      suitable trace 

elements bioindicators. Journal of Environmental Monitoring, 13: 1308–1315. 
7. Buhac J. 1999. Staphylinid beetles as bioindicators. Agriculture, Ecosystems & Environment 74 (1−3): 357−372. 
8. Šablevičius B., Vabalai ,,Lututė“ 2011. 103 p 
9. GuangCai, G. and BiQian, F. 2009. Advances of research on carabid beatles as bioindicators. Chinese Bulletin of 

Entomology 46(2): 216–222 
10. Karazija S., Miško ekologija. Vilnius, 2008. 291p 
11. Chapin, F. S., III, P. A. Matson, and H. A. Mooney. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer-Verlag, 

New York. 
12. Rainio J, Niemelä J (2003) Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. Biodiver- sity and Conservation 12: 

487–506. doi: 10.1023/A:1022412617568 
13. http://gamtotvarka.am.lt/plans/128.pdf ( Kamšos botaninio zoologinio draustinio planas, 2008-2017m.). 
14. Mirinas S., Bartkevičius E., Žalkauskas R. Saugomos teritorijos Lietuvoje, Akademija. 2007 
15. Vaivilavičius G., Dapkus D., Ferenca R., Tamutis V., Skujienė G., Paulavičiūtė B., Švitra G., Bačianskas V., Meržijevskis 

A., Inokaitis V., Ūsaitis T., Pacevičius V. Vabzdžiai ir moliuskai Kauno ir Kaišiadorių rajonų saugomose teritorijose. 
Kaunas: Lututė, 2008, 96 p. 

 
Summary 
 
COMMUNITY OF GROUND BEETLES (INSECTA: COLEOPTERA) IN KAMŠA BOTANICAL-
ZOOLOGICAL RESERVE 
 

During the study between May and August 2012 in Kamša botanica -zoological reserve the total of 1668 adult beetles were 
caught. They belonged to four families: Carabidae, Silphidae, Curculionidae, Staphylinidae.  15 species were identified in total. In 
this territory a Carabus coriaceus, which is recorded in the Red Book of Lithuania, was found.  After the study was completed, the 
activity of ground beetles was evaluated and the species of ground beetles that dominate in the reserve were determined. Structural 
dependancy of ground beetle communities‘  on the relief exposition in the reserve was estimated. 
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REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS VERTINIMAS VĮ VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJOS 
ADMINISTRUOJAMOJE TERITORIJOJE 
 
Artūras NANARTAVIČIUS, artosas37@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Rekreacijos gamtoje pradmenys sietini su miško gėrybių rinkimu, medžiokle, sodais ir parkais prie dvarų, 
pakelių karčemomis (Cregani and Murphy, 2006; Riepšas, 2007). Socialinė funkcija įgavo visuomeninę reikšmę, 
didėjant urbanizacijai, gyvenimo tempui, žmonių psichinei ir fizinei įtampai (Mažeika ir kt., 2008), o po Antrojo 
pasaulinio karo poilsio paklausa labai padidėjo (Bell et al., 2007). Lietuvoje pradėjo veikti sveikatingumo ir poilsio 
kurortai (Riepšas, 2007), Jungtinėse Amerikos Valstijose prasidėjo rekreacinės infrastruktūros plėtojimas (pažintiniai 
takai, poilsio ir atokvėpio vietos, automobilių stovėjimo aikštelės) (Bell et al., 2007).  

Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama pritaikyti valstybinius miškus visaverčiam lankymuisi ir 
poilsiui gamtoje. Pažintinių ir mokomųjų objektų kūrimas leidžia visuomenei pažinti gamtos turtus, kultūros paveldo 
vertybes. Kuriant rekreacinę infrastruktūrą miškuose turėtų būti atsižvelgta ir į poilsiaujančių gyventojų nuomonę bei 
poreikius.  

 
Tyrimų tikslas - sužinoti poilsiautojų nuomonę apie esamą rekreacinę infrastruktūrą Vilniaus miškų urėdijos miškuose 
ir nuomonę apie rekreacinę veiklą bei pageidavimus gerinant miškų pritaikymą rekreacijai.  
 
Tyrimų uždaviniai 
 

1. Įvertinti poilsiautojų apsilankymo srautus bei poilsiavimo būdą. 
2. Įvertinti, kaip respondentai vertina Vilniaus miškų urėdijos miškuose esamą rekreacinę infrastruktūrą. 
3. Išsiaiškinti poilsiautojų pageidavimus.  

 
Tyrimo objektas 
  

Tyrimo objektas – VĮ Vilniaus miškų urėdijos administruojami miškai. Pagal rekreacijos formų įvairovę bei 
rekreacijai tinkamiausių medynų kiekio pasiskirstymą, lankytojų gausą ir kitas aplinkybes Vilniaus miškų urėdija yra 
aukščiausio rekreacijos intensyvumo lygmens (Gurskienė ir Ivavičiūtė, 2008). Šiuo metu Vilniaus miškų urėdijos 
administruojamuose miškuose  įrengti 87 rekreaciniai objektai: 4 pažintiniai takai, 1 regykla, 54 atokvėpio vietos, 27 
poilsiavietės, 12 automobilių stovėjimo aikštelių ir 2 dviračių trasos. Pagal rekreacinių įrenginių skaičių Vilniaus miškų 
urėdija iš 42 urėdijų yra antroje vietoje. 

 
Tyrimo metodai 
 

Norint sužinoti poilsiautojų nuomonę apie esamą rekreacinę infrastruktūrą buvo pasirinktas anketinės 
apklausos metodas. Šio metodo privalumas, kad anketa yra anoniminė, dėl to atspindi tikrąją respondento nuomonę, 
atsakymai yra gaunami iškart, nereikia didelių lėšų ar darbo sąnaudų. Anketinės apklausos klausimai buvo sudaromi, 
atsižvelgiant į apklausos metodo pateiktas rekomendacijas (Dikčius, 2011). Klausimai buvo trumpi, paprasti ir lengvi, 
kad respondentams būtų kuo paprasčiau į juos atsakyti. Anketose naudojami dichotominiai (klausimai, į kuriuos galima 
atsakyti „taip–ne“) ir uždarieji (su iš karto pateiktais galimais atsakymų variantais) klausimai. Taip pat buvo naudojama 
Likerto skalė, sudaryta iš 5 matavimo taškų (1 balas – blogai vertina rekreacinę infrastruktūrą, o 5 – labai gerai). Toks 
vertinimo metodas leidžia įvertinti bendrą respondento nuomonę apie tam tikrus objektus ir nustatyti, kurie iš jų yra 
vertinami pozityviau. 2012 m. poilsiautojams buvo išdalinta 200 vienetų anketų, bet duomenų analizei atrinktos 153 
anketos, nes likusios buvo neišsamiai užpildytos ir pastebėta atsakymų netikslumų.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Didžioji dalis respondentų (39%) miškuose lankosi 11 ir daugiau kartų per metus, 30% – iki 5 kartų ir tik 8% – 
vieną kartą per metus (1 pav. A). Poilsiautojai (42%) Vilniaus miškų urėdijos miškuose dažniausiai renkasi kitą poilsį, t. 
y. grybauja ir uogauja. Iš jų 3% respondentų nurodė, kad vasaros metu renkasi žygius, o žiemos metu –  slidinėjimo 
pramogas. Respondentai nurodė, kad mielai renkasi aktyvų (18%) bei pasyvų (17%) poilsį, t. y. važinėja dviračiais bei 
poilsiauja poilsiavietėse. Pažintiniais ir mokamaisiais takais, pilkapiais domisi 23% respondentų (1 pav., B).  
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B

 1 pav. Lankymosi Vilniaus miškų urėdijos miškuose dažnumas (A) ir pasirenkamo poilsio rūšis (B) 
 

Poilsiautojai Vilniaus miškų urėdijos rekreacinę infrastruktūrą vertino vidutiniškai: miško baldų prižiūrą bei 
kokybę ir kelius, vedančius prie rekreacinių objektų, įvertino 3,5 balais, o miškų pritaikymą rekreacijai – 3,8 balais  
(2 pav.).  
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3,5
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pritaikymas rekreacijai

keliai vedantys prie
rekreacinių objektų

miško baldų priežiūra ir
kokybė

Balai (max 5)
 

 2 pav. Vilniaus miškų urėdijos rekreacinės infrastruktūros vertinimas 
 

46 proc. respondentų nurodė, kad yra pakankamas rekreacinės įrangos kiekis miškuose, 35proc. nurodė, kad 
rekreacinės įrangos trūksta ir 20proc. – nežino. Respondentai vertino labai įvairiai miškuose esančią rekreacinės įrangos 
pakankamumą. Apklaustieji mano, kad Vilnius miškų urėdijos miškuose yra pakankamai automobilių stovėjimo 
aikštelių (49%) ir dviračio trasų (27%), o atitinkamai 33 proc. ir 50 proc. pasigenda šios rekreacinės įrangos. 54proc. 
respondentų nurodė, kad miškuose yra pakankamai informacinių stendų bei rodyklių, 28 proc. mano, kad šios įrangos 
trūksta. Beveik pusė (46%) respondentų nurodė, kad Vilniaus miškų urėdijos miškuose prie rekreacinių objektų trūksta 
tualetų, 31proc. nurodė, kad netrūksta, o 24 proc. nežino, ar yra pakankamas kiekis. 46 proc. poilsiaujančių gyventojų 
mano, jog miškuose yra pakankamas kiekis miško baldų komplekso (suolų, stalų), 37 proc. mano, kad jų trūksta  
(1 lentelė).   

 
1 lentelė. Rekreacinės įrangos vertinimas % nuo bendro anketų skaičiaus 
 

Rekreacinė įranga Taip Ne Nežino 
Automobilių stovėjimo aikštelių 49 33 18 
Dviračio trasų 27 50 23 
Pėsčiųjų takų 73 10 17 
Informacinių stendų ir rodyklių 54 28 18 
Pavėsinių 51 31 18 
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1 lentelės tęsinys 
Rekreacinė įranga Taip Ne Nežino 

Tualetų 31 46 24 
Laužaviečių 39 40 21 
Miško baldų komplekso 46 37 18 
Šiukšliadėžių 41 40 20 
Vidurkis 46 35 20 

 
Šiuo metu Vilniaus miškų urėdijos administruojamuose miškuose nėra įrengta nakvynės objektų, t. y. 

kempingų ir stovyklaviečių. Respondentų nuomonė apie nakvynės objektų įrengimą yra pateikta 3 pav. A ir B 
diagramoje. Pusė (51%) respondentų nurodė, kad nenori, jog Vilniaus miškų urėdijos administruojamuose miškuose 
būtų įrengti kempingai (3 pav., A), o 53proc.  respondentų nurodė, kad  sutiktų, jog būtų įrengtos stovyklavietės  
(3 pav., B). 

Respondentų nuomonė dėl rekreacinės įrangos įrengimo pasiskirstė beveik vienodai: 23proc. respondentų 
nurodė, kad šiuose miškuose yra pakankamai rekreacinių objektų ir nieko nekeistų, 23 proc. poilsiaujančių gyventojų 
mano, kad įrengtų poilsiavietes. 29 proc. respondentų įrengtų pėsčiųjų ir dviračio takus, 20 proc. – automobilių 
stovėjimo aikšteles, o likusieji 5 proc. – kitus objektus, t. y. vaikų žaidimo aikšteles, naujus pažintinius takus, apžvalgos 
aikšteles (3 pav., C).  
 

26%

51%

23%

Taip Ne Nežino

A

53%

31%

16%

Taip Ne Nežino

B

20%

29%

23%

23%

5%

pakankamai rekreacinių objektų pėsčiųjų ir dviračio takų

automobilių stovėjimo aikštelių poilsiaviečių

kitų objektų

C

 
3 pav. Vilniaus miškų urėdijos miškuose kempingų (A), stovyklaviečių (B) poreikis ir rekreacinės įrangos 
projektavimas (C) 
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Apibendrinant gautus rezultatus dėl esamos rekreacinės infrastruktūros Vilniaus miškų urėdijoje ir vertinant 
rekreacinę veiklą bei poilsiautojų pageidavimus gerinti miškų pritaikymą rekreacijai, išryškėjo keli aspektai:  

 
1) respondentai vidutiniškai vertina esamą rekreacinę infrastruktūrą;  
2) poilsiautojai dažniausiai renkasi kitą poilsį (grybauja ir uogauja) nei aktyvų ar pasyvų poilsį; 
3) respondentų nuomone, miškuose reikėtų įrengti naujus pažintinius takus, dviračių trasas, apžvalgos aikšteles, 

vaikų žaidimo aikšteles, tualetus. 
 
Išvados 
 

1. Poilsiautojai Vilniaus miškų urėdijos administruojamuose miškuose lankosi 11 ir daugiau kartų per metus 
(39%), iki 5 kartų – 30 proc. ir vieną kartą per metus 8 proc. 42 proc. respondentų nurodė, kad miškuose 
grybauja ir uogauja, 18 proc. renkasi aktyvų bei 17 proc. – pasyvų poilsį , 23 proc. respondentų renkasi 
pažintinį poilsį. 

2. Respondentai nurodė, kad miškuose yra pakankamas kiekis rekreacinės infrastruktūros (46%), 35 proc. 
nurodė, kad rekreacinės įrangos trūksta ir 20 proc. – nežino. 

3. 51 proc. respondentų nenori, jog Vilniaus miškų urėdijos administruojamuose miškuose būtų įrengti 
kempingai, tačiau 53 proc. respondentų sutinka, kad šiuose miškuose būtų įrengtos stovyklavietės. 23 proc. 
poilsiautojų mano, kad reikėtų įrengti poilsiavietes, 29 proc. respondentų,– kad reikėtų įrengti pėsčiųjų ir 
dviračio takus, 20 proc. – automobilių stovėjimo aikšteles, o likusieji 5 proc. – kitus objektus, t. y. vaikų 
žaidimo aikšteles, naujus pažintinius takus, apžvalgos aikšteles. 

4. VĮ Vilniaus miškų urėdijos administruojamuose miškuose tikslinga įrengti daugiau stovyklaviečių ir 
iškylaviečių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kai kurių kitų poilsio objektų. 
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Summary 
 

The aim of this paper was to analyse how the respondents estimate the recreational infrastructure of Vilniaus Forest 
Enterprise, also to clarity the recreational activities and request for the improvement of the forest recreation adaptation. The 
questionnaire method was used for this study. The advantage of this method was the anonymity; the answers were eceived 
immediately, they have not required extensive costs and labor resources. The sudy was carried out in 2012. Totally, 200 persons were 
questioned and 153 complete questionnaires were used for the data analysis.  

The study results showed that the answers about the visits of the respondents to the forest managed by the Vilnius Forest 
enterprise were distribured as folows: 39% for at least 11 or more times per year, 30% – up to 5 times and 8% only once per year. 
42% of respondents in in their questionnaires indicated that they go for mushrooms and berries, 18% of them choose active, and 17% 
– passive rest. While, 23% of the respondents preferred to choose the cognitive rest in the forest. 51% of the respondents did not want 
that the campsites were installed in the forests managed by the Vilnius Forest Enterprise but 53% of the respondents agreed that the 
camps were installed in these forests. 23% of the responded visitors would like have the resting sites, 29% – walking and bicycle 
routes, 20% – parking, and the remaining 5% – other objects, i.e. children’s playgrounds, new paths for walking, sightseeing areas. 
 
Darbo vadovas prof. habil. dr. Edvardas Riepšas 
Aleksandro Stulginskio Universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Miškininkystės sekcija 
 
SKIRTINGŲ HIBRIDINĖS TUOPOS KLONŲ AUGIMO YPATUMAI LIETUVOJE 
 
Laima NAUDŽIŪTĖ, el. p. laima_naudziute@freenet.de 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Daugelyje Pasaulio ir Europos šalių tuopų (Populus L.) hibridai yra pripažinti perspektyviausiais ir 
tinkamiausiais trumpos apyvartos želdiniams veisti. Tam vykdoma intensyvi jų selekcija – hibridizacija, klonų 
išbandymas ir atranka. Atliekant selekciją, išbandant hibridus ir jų klonus, ieškoma hibridų, kurie būtų atsparūs 
įvairiems poveikiams, prisitaikytų prie aplinkos sąlygų, pasižymėtų didele  augimo sparta bei kokybe (Pliūra, 1993, 
Suchockas, Pliūra ,2010). R. Murkaitės ir 1983 m. A. Pliūros atliktų kryžminimų metu gauta hibridinės drebulės 
selekcine medžiaga įveistuose bandomuosiuose želdiniuose yra atrinkti 33 geriausiomis savybėmis pasižymintys 
hibridinės drebulės rinktiniai medžiai, kurie įregistruoti Lietuvos miško selekcinės bazės sąvade ir skirti hibridinės 
drebulės želdiniams veisti. 

Skandinavijos šalyse atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad nenaudojamoms žemės ūkio žemėms apželdinti, 
tinkamiausios yra tuopų ir drebulių hibridai, nes trumpos rotacijos želdiniuose jie yra našesni nei kitos medžių rūšys 
(Karacic et al, 2003). 

Šiuo metu pasaulyje , šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje, įveista  daugiau kaip5 mln. ha hibridinių tuopų 
plantacinių želdinių. Tuopų hibridai galėtų būti auginami ir Lietuvoje, tačiau iki šiol Lietuvoje buvo bandomos tik 
hibridinės drebulės, o kitų tuopų hibridų bandymų nebuvo atlikta. 2012 m. įveistuose hibridinės tuopos trijuose 
bandomuosiuose želdiniuose pirmą kartą Lietuvos klimatinėmis sąlygomis išbandomi introdukuoti iš aštuonių Europos 
valstybėse selekcionuotų tuopų hibridų klonai  ir veislės,  kartu ir Lietuviškos selekcijos drebulės hibridų klonai. 
 
Tyrimų tikslas - ištirti skirtingų hibridinės tuopos klonų augimo ypatumus Lietuvoje bei įvertinti selekcijos galimybes. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti tuopų hibridų klonų ir veislių prigijimą, išlikimą, fenologiją ir šalčio pažaidas. 
2. Ištirti tuopų hibridų klonų ir veislių augimo ypatumus bandomuosiuose želdiniuose. 
3. Atrinkti ir rajonuoti perspektyvius hibridų klonus ir veisles. 

 
Tyrimo objektas ir metodika 

 
 Tyrimo objektas – drebulės hibridų klonai ir tuopų hibridų klonai ir veislės. 
 Lietuvoje, atsižvelgiant į skirtingas klimatines sąlygas, drebulės hibridų klonai ir tuopų hibridų klonai ir veislės 
buvo įveistos Anykščių rajone (Svėdasų sen.) ir Dubravos EMMU (Vaišvydavos g-ja) bandomuosiuose želdiniuose. Šie 
objektai parinkti, atsižvelgiant į drebulės sėklinį rajonavimą, tad Anykščių rajone (Aukštaičių aukštumos) įveisti 
eksperimentiniai želdiniai yra antrame, o Dubravos (Nemuno žemupis) – trečiame drebulės sėkliniame rajone.  
      Anykščių rajone eksperimentiniai želdiniai (plotas 1,0 ha) įveisti Nds augavietėje, o Dubravos EMMU (plotas 
2,3 ha) įveisti Lds augavietėje. Abiejuose bandomuosiuose želdiniuose įvesti tuopų hibridų skirtingų kryžminimo 
kombinacijų tipų 109 klonai ir veislės iš 8 šalių – Graikijos, Italijos, Islandijos, Jungtinės karalystės, Nyderlandų, 
Serbijos, Švedijos ir Lietuviškos selekcijos drebulės 36 klonai. Tuopų hibridai padauginti gyvašakėmis, išauginti 
konteineriuose, o drebulių hibridai padauginti gyvašaknėmis, išauginti atviromis šaknimis. Abu sklypai įveisti 1 metų 
amžiaus sodinukais, sodinimo atstumai 2,6 x 2 m. Bandomieji želdiniai įveisti 5 blokais (pakartojimais), atsitiktiniu 
būdu išdėstant visų bandymų variantų linijinius laukelius po 7–10 medelių, pakartojant kiekviename bloke.  

Anykščių ir Dubravos bandomuosiuose želdiniuose vegetacijos pradžioje ir jai pasibaigus buvo išmatuoti ir 
įvertinti tokie rodikliai: pradinis medelių aukštis (H12P), aukštis rudenį (H12R), skersmuo (šaknies kaklelyje) rudenį 
(D12R), pumpurų sprogimas pavasarį (Fen12P),  pumpurų sukrovimas rudenį (Fen12R), medelių būklė pavasarį 
(BuklP) ir rudenį (BuklR), išsilaikymas pavasarį (IšsilP) ir rudenį (IšsilR) bei apikalinis dominavimas pavasarį (ApikP) 
ir rudenį (ApikR). Tam, kad būtų galima nustatyti atskirų veiksnių įtaką medelių augimui ir būklei, augimo ir 
adaptaciniams požymiams apskaičiuoti genetinius paramaterus, buvo atlikta dispesinė analizė. Duomenys buvo apdoroti 
SAS MIXED (SAS 9.3, 2012) programine įranga. 
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Rezultatai  
 
      Įvertinus hibridinės drebulės ir hibridinės tuopos rodiklius (1 ir 2 lentelės), galima teigti, kad išsilaikymas 
pavasarį abiejuose bandomuosiuose želdiniuse buvo panašus, o rudenį Dubravoje išsilaikymas pablogėjo dėl smulkiųjų 
graužikų pažeistų medelių ar naikinant augaliją aplink medelius. Hibridinės drebulės apikalinio dominavimo rodiklis 
rodė mažesnį šakotumą nei hibridinės tuopos klonų. Anykščiuose hibridinės drebulės klonai pavasarį buvo geresnės 
būklės nei rudenį, o hibridinės tuopos klonai buvo geresnės būklės rudens vegetacijos pabaigoje nei pavasarį. 
Anykščiuose hibridinės drebulės ir hibridinės tuopos klonai pagal pumpurų sprogimo laiką pavasarį beveik nesiskiria, o 
Dubravoje pagal pumpurų sprogimo ir sukrovimo laiką skyrėsi ir pavasarį ,ir rudenį.  
      Anykščių bandomuosiuose želdiniuose hibridinės drebulės pradinis aukštis (H12P) buvo 39,5 proc. didesnis 
nei hibridinės tuopos, o prieaugis buvo 8,8 proc. mažesnis nei hibridinės tuopos.  
      Dubravos bandomuosiuose želdiniuose hibridinės drebulės pradinis aukštis buvo  13,82 proc. didesnis nei 
hibridinės tuopos, o prieaugis buvo 13,43 proc. mažesnis nei hibridinės tuopos.  
       Bendrasis visų šalių klonų aukščio prieaugis (ZH) Anykščių bandomuosiuose želdiniuose buvo 20,99 cm – 
dvigubai didesnis nei Dubravos bandomuosiuose želdiniuose, kur jis tesiekė tik 10,05 cm. Didesnį prieaugį Anykščių 
želdiniuose lėmė gerai įtrešta buvusi žemės ūkio žemė ir mažesnė konkuruojančios augalijos įtaka. 

 
1 lentelė. Tuopų hibridų (HT) ir drebulių hibridų (HD) augimo rodiklių vidurkiai pagal kilmės šalis Anykščių ir 
Dubravos bandomuosiuose želdiniuose 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hib-
ridas 

Val- 
stybė 

H12P, cm 
±stand. pakl. 

H12R, cm 
±stand. pakl. 

ZH1,2 cm 
±stand. pakl. 

D12R, cm 
±stand. pakl.

Anykščių bandomuosiuose želdiniuose     

HD  103,35 ±2,12 123,89 ±2,17 19,72 ±0,93 1,06 ±0,02 

9HT  71,27 ±0,68 93,25 ±0,84 21,58 ±0,70 0,99 ±0,01 

 Gr 77,43 ±1,18 94,05 ±1,72 16,28 ±1,43 1,07 ±0,03 

 Isl 50,67 ±2,00 80,15 ±1,94 29,24 ±2,06 0,94 ±0,03 

 Lt 103,35 ±2,12 23,89 ±2,17 19,72 ±0,93 1,06 ±0,02 

 Nyd 61,33 ±1,80 87,93 ±2,60 24,99 ±2,35 0,80 ±0,02 

 Ser 59,76 ±1,73 88,66 ±2,93 28,36 ±2,29 1,16 ±0,04 

 Sv 66,93 ±1,28 90,52 ±1,54 22,89 ±1,53 0,94 ±0,01 

 UK 78,17 ±1,45 100,07 ±1,44 21,92 ±1,07 0,91 ±0,01 

 Iš viso
81,18 

±0,87 102,87 ±0,95 20,99 ±0,56 1,01 ±0,01 

Dubravos bandomuosiuose želdiniuose     

HD  93,43 ±1,66 105,13 ±1,72 9,15 ±0,63 0,89 ±0,01 

HT  81,49 ±0,66 92,70 ±0,81 10,50 ±0,49 1,03 ±0,01 

 Gr 84,66 ±1,29 98,05 ±1,65 12,57 ±1,06 1,14 ±0,03 

 Isl 62,51 ±1,55 68,57 ±1,91 5,54 ±1,07 1,20 ±0,05 

 Lt 94,02 ±1,60 105,79 ±1,66 9,32 ±0,62 0,90 ±0,01 

 Nyd 75,17 ±2,29 86,49 ±2,91 10,33 ±1,61 0,86 ±0,04 

 Ser 69,51 ±1,56 77,42 ±2,24 6,04 ±2,06 1,00 ±0,04 

 Sv 88,80 ±1,40 96,88 ±1,71 7,47 ±1,06 0,94 ±0,03 

 UK 84,06 ±1,27 97,87 ±1,35 13,56 ±0,78 1,00 ±0,03 

Iš viso 86,37 ±0,75 97,63 ±0,81 10,05 ±0,38 0,98 ±0,01
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2 lentelė. Tuopų hibridų (HT) ir drebulių hibridų (HD) adaptacinių rodiklių vidurkiai pagal kilmės šalis Anykščių ir 
Dubravos bandomuosiuose želdiniuose 
 
Hib-
ridas 

Val- 
stybė 

Fen12P, bal. 
 ±stand.pakl 

Fen12R, bal. 
±stand.pakl. 

BuklP, bal. 
±stand.pakl. 

BuklR, bal. 
±stand.pakl.

IšsilP 
±stand.pakl.

IšsilR 
±stand.pakl 

ApikP, bal 
±stand.pakl 

ApikR, bal 
±stand.pakl 

Anykščių bandomuosiuose želdiniuose       
HD  3,05 ±0,04 4,59 ±0,03 4,85 ±0,02 4,78 ±0,03 0,99 ±0,00 0,97 ±0,01 4,95 ±0,01 4,95 ±0,01
HT  3,09 ±0,04 4,61 ±0,02 4,64 ±0,02 4,69 ±0,02 0,97 ±0,00 0,95 ±0,01 4,89 ±0,01 4,88 ±0,01

 Gr 2,50 ±0,06 4,62 ±0,04 4,61 ±0,05 4,63 ±0,05 0,95 ±0,01 0,94 ±0,01 4,80 ±0,03 4,77 ±0,03
 Isl 4,70 ±0,06 4,71 ±0,06 4,84 ±0,05 4,87 ±0,06 1,00 ±0,00 0,99 ±0,01 4,88 ±0,04 4,89 ±0,04
 Lt 3,05 ±0,04 4,59 ±0,03 4,85 ±0,02 4,78 ±0,03 0,99 ±0,00 0,97 ±0,01 4,95 ±0,01 4,95 ±0,01
 Nyd 2,16 ±0,10 4,35 ±0,10 4,61 ±0,12 4,55 ±0,13 0,94 ±0,03 0,91 ±0,03 4,95 ±0,03 4,95 ±0,03
 Ser 1,82 ±0,06 4,66 ±0,06 4,35 ±0,09 4,58 ±0,07 0,97 ±0,01 0,95 ±0,02 4,89 ±0,03 4,85 ±0,04
 Sv 4,25 ±0,06 4,59 ±0,05 4,65 ±0,05 4,70 ±0,06 0,97 ±0,01 0,95 ±0,01 4,93 ±0,02 4,95 ±0,02
 UK 3,42 ±0,07 4,62 ±0,04 4,73 ±0,04 4,79 ±0,04 0,99 ±0,01 0,97 ±0,01 4,95 ±0,01 4,95 ±0,01
 Iš 

viso 
3,08 ±0,03 4,60 ±0,02 4,70 ±0,02 4,72 ±0,02 0,97 ±0,00 0,96 ±0,00 4,91 ±0,01 4,90 ±0,01

Dubravos bandomuosiuose želdiniuose            
HD  3,46 ±0,05 3,97 ±0,04 4,80 ±0,02 4,43 ±0,05 0,99 ±0,00 0,89 ±0,01 4,94 ±0,01 4,95 ±0,01
HT  3,38 ±0,04 4,18 ±0,03 4,81 ±0,02 4,64 ±0,03 0,98 ±0,00 0,94 ±0,01 4,64 ±0,02 4,56 ±0,02

 Gr 2,69 ±0,05 4,10 ±0,05 4,76 ±0,04 4,48 ±0,06 0,97 ±0,01 0,91 ±0,01 4,61 ±0,04 4,53 ±0,04
 Isl 4,52 ±0,07 3,60 ±0,09 4,77 ±0,05 4,80 ±0,08 0,99 ±0,01 0,96 ±0,02 4,61 ±0,07 4,63 ±0,07
 Lt 3,49 ±0,04 3,99 ±0,04 4,80 ±0,02 4,44 ±0,04 0,99 ±0,00 0,89 ±0,01 4,95 ±0,01 4,95 ±0,01
 Nyd 1,87 ±0,10 4,00 ±0,12 4,67 ±0,10 4,49 ±0,13 0,94 ±0,03 0,90 ±0,03 4,70 ±0,08 4,63 ±0,07
 Ser 1,70 ±0,07 4,25 ±0,11 4,75 ±0,07 4,24 ±0,14 0,97 ±0,02 0,86 ±0,03 4,87 ±0,04 4,75 ±0,06
 Sv 4,65 ±0,05 4,46 ±0,05 4,86 ±0,03 4,76 ±0,05 0,99 ±0,01 0,96 ±0,01 4,57 ±0,05 4,48 ±0,05
 UK 3,73 ±0,06 4,27 ±0,04 4,91 ±0,02 4,85 ±0,03 1,00 ±0,00 0,98 ±0,01 4,64 ±0,04 4,55 ±0,04
 Iš 

viso 
3,42 ±0,03 4,11 ±0,02 4,81 ±0,01 4,56 ±0,02 0,98 ±0,00 0,92 ±0,01 4,76 ±0,01 4,71 ±0,01

  
Skirtingų veiksnių įtakos nustatymas medelių augiumui ir būklei atliktas Anykščių ir Dubravos 

bandomuosiuose želdiniuose augančių medelių požymių bendros dispersinės analizės, jos rezultatai pateikti 3 lentelėje.  
Skirtingų požymių kloninės variacijos komponentė  siekė 10,4 proc. Nežymiai mažesnės kloninės variacijos 

komponentės būdingos medžių būklei ir išsilaikymui. Aukščio prieaugiui kloninės įtakos nenustatyta, tai, matyt, lėmė 
didelė klono sąveikos su aplinka komponente. Ryškiausias skirtumas pagal variacijos komponentę tarp visų bandymo 
požymių buvo pagal pumpurų sprogimo fenologiją pavasarį ir rudenį, variacijos komponentė atitinkamai siekė 57 proc. 
ir 5,7 proc.  

Klonų ir aplinkos sąveikos įtaka, kurią rodo atitinkamos variacijos komponentė, buvo didžiausia  
prieaugio – 16,3  proc. ir fenologijos  rudenį – 17,71 proc., o mažiausia klonų ir aplinkos sąveikos įtaka yra fenologijai  
pavasarį – 4,7 proc., pastaroji, nors ir maža, bet patikima. 
      Bandomieji želdiniai turėjo labai didelę įtaką aukščiui, aukščio prieaugiui, būklei rudenį ir fenologijai rudenį 
(3 lentelė). Šis skirtumas rodo skirtingas klimatines ir edafines bandymų sąlygas.  
      Blokų įtaka buvo labai patikima daugeliui medelių požymių,  ypač tai turėjo įtakos jų skersmeniui. 
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3 lentelė. Tuopų hibridų klonų augimo ir adaptacinių požymių dispersinės analizės rezultatai: klonų bei klonų sąveikos 
su išbandymų vietos aplinka variacijos komponentės bei patikimumas ir išbandymo vietų bei blokų efektų įtakos 
patikimumas 
 

Požymis 
Kloninis variacijos 
komponentas  % ±sp 

P* 
Klonų ir aplinkos 
sąveikos variacijos 
komponentas % ±sp 

P 
Bandomųjų 
želdinių efektas 

Blokų efektas 

F P F P
H12P 13,977 ±2,751 *** 2,508 ±1,184 * 1,515 , 54,626 ***
H12R 10,365 ±2,755 *** 7,286 ±1,974 *** 34,957 *** 78,397 ***
ZH12 0,872 ±2,237 . 16,312 ±3,028 *** 110,120 *** 41,506 ***
D12R 4,283 ±3,717 . 25,505 ±4,555 *** 23,356 *** 217,064 ***
IšsilP 7,722 ±2,310 *** 2,770 ±1,069 ** 0,015 , 4,097 ***
IšsilR 7,159 ±1,910 *** 3,050 ±1,166 ** 21,779 *** 13,019 ***
BuklP 8,864 ±2,257 *** 3,061 ±1,160 ** 1,429 , 10,211 ***
BuklR 8,689 ±2,094 *** 3,456 ±1,198 ** 22,991 *** 11,534 ***
ApikP 3,114 ±1,635 * 7,073 ±1,804 *** 8,819 ** 64,785 ***
ApikR 1,022 ±1,185 . 5,386 ±1,548 *** 21,126 *** 93,285 ***

Fen12P 57,015 ±8,524 *** 4,799 ±1,019 *** 19,937 *** 68,451 ***
Fen12R 5,769 ±3,070 * 17,711 ±3,432 *** 85,563 *** 57,794 ***

  
Išvados 

 
1. Hibridinės drebulės klonai pasižymėjo didesniu pradiniu aukščiu nei hibridinės tuopos, tačiau prieaugis buvo 

nežymiai mažesnis.  
2. Tuopų ir drebulių hibridų augimas ir būklė Anykščių želdiniuose reikšmingai skyrėsi nuo Dubravos,– tai lėmė 

skirtingos augavietės ir klimatinės sąlygos. Dubravos bandomuosiuse želdiniuose rudenį  blogesnį medelių 
išsilaikymą ir būklę lėmė žolių užstelbimas ir smulkiųjų graužikų pažaidos. 

3. Paveldėjimo koeficientai ir dideli genotipinės variacijos koeficientai tarp klonų  labai ryškūs pagal medelių 
aukščio prieaugį ir pumpurų sprogimo laiką. 

4. Dubravoje iš lietuviškos drebulės selekcijos klonų kilmės geriausiai augo klonai D-20, D-26, D-10, tuopų 
hibridų klonai iš Graikijos  - Gr-F7259 ir Nyderlandų - Nyd-Kost ir Nyd-Sano. 

5. Anykščiuose iš Lietuviškos selekcijos hibridinės drebulės du klonai augo geriausiai – D5 ir D26. Švedijos 
hibridinės tuopos klonai - SvSFPo2, SvSFPo9, SvSFPo12 ir trys Islandijos klonai - Isl-171, Isl-247, Isl-70. Šie 
klonai galėtų būti auginami Lietuvoje. 
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Summary 
 

GROWTH PECULIARITIES OF DIFFERENT HYBRID POPLAR CLONES IN LITHUANIA 
  
 Many of the world and European poplar (Populus L.) hybrids are recognized promising and suitable for short rotation 
plantation establishment and breeding. The crossing, selection, testing of hybrids and clones are carried on for search of hybrids 
resistant to multiple impacts, good adaptation to environmental conditions, high growth rate and quality. Hybrid poplar clonal 
growth, persistence and condition were studied in three pilot plantations in Anykščiai and Dubrava . For the first time in Lithuanian 
climatic conditions there are tested many hybrid poplar clones and varieties introduced from eight European countrie and hybrid 
aspen clones of Lithuanian selection. The analysis of variance showed that most notable difference between clones were for bud burst 
phenology in spring  the component of variation was 57%. Clonal variation component of height in the spring and autumn have 
reached 14.0% and 10.4%. In Dubrava clonal trial the best Aspen clones of Lithuanian origin were D-20, D-26, D-10, hybrid poplar 
clones from Greece - GR-F7259, and the Netherlands - Nyd-Kost and Nyd-Sano. In Anykščiai clonal trial the best Aspen clones of 
Lithuanian selection were D5 and D26, hybrid poplar clones from Sweden - SvSFPo2, SvSFPo9, SvSFPo12 and three clones from 
Iceland - ISL-171, Isl-247, Isl-70. These clones can be grown in Lithuania. 
 
Darbo vadovas  dr. (HP) Alfas Pliūra 
LAMMC filialas Miškų institutas, Miško genetikos ir selekcijos skyrius. 
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TOLIMŲJŲ PAPRASTOSIOS PUŠIES POPULIACIJŲ SPYGLIŲ ŽIOTELIŲ SKAIČIAUS 
GEOGRAFINIO KINTAMUMO DĖSNINGUMAI IR SĄSAJOS SU KIEKYBINIAIS IR 
KOKYBINIAIS POŽYMIAIS  
 
Edvin PIECZULIS, el. p. pieczulis@yahoo.pl 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
      Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) turi didelį natūralaus paplitimo arealą, kuris driekiasi per didžiąją dalį 
Europos ir Azijos. Lietuvoje pušies medynai užima 35,1 proc. viso miškų ploto (Lietuvos miškų statistikos duomenys, 
2012), o jos rinkai teikiama mediena turi didelę ekonominę reikšmę, – ji lengvai apdirbama, gerų mechaninių savybių, 
plačiai naudojama statybose ir popieriaus pramonėje. Dėl  šių priežasčių paprastoji pušis buvo įveista net ir už 
natūralaus jos paplitimo arealo ribų. Veisiant produktyvius ateities pušynus medienai gauti ,svarbu pritaikyti miško 
selekcijos laimėjimus. 
      Paprastoji pušis pasižymi ekotipų gausumu su skirtingais morfologiniais, ekofiziologiniais ir augimo 
požymiais dėl skirtingų aplinkos sąlygų ir migracijos ledynmečio ir tarpledynmečio laikotarpiais (Pravdin, 1964). Tad 
perkeliant sėklas iš vieno regiono į kitą būtina atsižvelgti į geografinį kintamumą,  o paprastosios pušies geografiniai 
bandymai yra tinkama medžiaga šiam kintamumui analizuoti.  
      Paprastosios pušies provenencijų selekcija ir tyrimai pradėti 20 amžiaus pradžioje ir apėmė beveik visas šalis, 
kurios yra jos natūraliame paplitimo areale (Kohlstock ir Schneck, 1992). Lietuvoje pirmieji geografinių kilmių 
bandomieji želdiniai buvo įveisti 1960 m. Vilniaus urėdijos Panerių girininkijoje (Danusevičius, 2000).  
      Morfologiniai spyglių požymiai yra svarbūs apibūdinant paprastosios pušies populiacijas ir aprašant rūšies 
geografinį kintamumą (Urbaniak et al., 2003).  
      Kilmių kintamumas vakariniame paprastotosios pušies paplitimo areale buvo tirtas daugelyje Tarptautinės 
miškų tyrimo organizacijų sąjungos IUFRO (angl. International Union of Forest Research Organizations) 
geografiniuose želdiniuose (Giertych, 1991),tačiau į tolimųjų kilmių bandymus retai būdavo įtraukiamos kilmės iš 
rytinės Europos. Nors paprastosios pušies vidurūšinės įvairovės tema mokslinės literatūros yra daug,  ši tema labai 
aktuali, ir  reikia tyrimų tęstinumo. Tolimųjų paprastosios pušies populiacijų spyglių žiotelių skaičiaus geografinio 
kintamumo dėsningumams ir sąsajoms su kiekybiniais ir kokybiniais požymiais nustatyti tyrimas atliktas Prokazin 
serijos bandomuosiuose želdiniuose Kazlų Rūdos MMU. 

 
Tyrimų tikslas – įvertinti paprastosios pušies populiacijų palikuonių žiotelių skaičiaus geografinio pasiskirstymo 
dėsningumus ir sąsajas su kiekybiniais ir kokybiniais požymiais. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti paprastosios pušies populiacijų palikuonių, augančių Prokazin serijos populiacijų bandomuosiuose 
želdiniuose Kazlų Rūdos MMU, žiotelių skaičių spyglio ploto vienete. 

2. Nustatyti populiacijos įtaką žiotelių skaičiui spyglio ploto vienete.  
3. Nustatyti sąsajas tarp spyglių žiotelių skaičiaus ir populiacijų kilmės geografinės vietos bei kiekybinių ir 

kokybinių požymių.  
 
Objektas ir metodai 
 
      Prokazin serijos paprastosios pušies tolimųjų kilmių bandomieji želdinių bandyme sukauptos paprastosios 
pušies populiacijos  iš rytinės Europos ir Sibiro. 
 
      Darbo duomenys buvo rinkti Prokazin serijos paprastosios pušies tolimųjų kilmių bandomuosiuose želdiniuose 
Jūrės g-jos 206 kv., 2-ame skl. Ištirtos 34 populiacijos, kilusios iš rytinės pušies arealo dalies. Kiekvienoje populiacijoje 
atsitiktinai atrinkta po 5 medžius - iš viso 170 medžių. Medžiai įvertinti pagal pasirinktus rodiklius (skersmuo, šakų 
kampas, šakų skaičius menturyje ir žievės forma). 
      Panaudojus teleskopinį sekatorių, nuo kiekvieno medžio paimti ūgliai, po 6 spyglius nuo kiekvieno medžio ( iš 
viso 1020 spygliai). Spygliai buvo analizuoti mikroskopu „Nemuno“ slėnio laboratorijoje pagal tokius parinktus  
morfologinius rodiklius: spyglio ilgis, žiotelių skaičius lygioje spyglio pusėje, žiotelių eilių skaičius lygioje spyglio 
pusėje. Pastarasis buvo vertintas dvejose eilėse 2 mm intervale spyglio vidurinėje dalyje (1pav.). Apskaičiuoti tokie 
žiotelių išvestiniai rodikliai: ZIOTLEV, ZIOTSUM, ZIOTVISO ir  ZIOT 2mm. 
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      1 pav. Žiotelių skaičiaus nustatymas 2 mm intervale dvejose žiotelių eilėse mikroskopu 
 
      Žiotelių vidutinis skaičius (ZIOTLEV) gautas paimant žiotelių vidurkį 2 žiotelių eilėse spyglio 2 mm ilgio 
intervale; žiotelių skaičiaus suma (ZIOTSUM) – dvejų žiotelių eilių suma 2 mm intervale; visas žiotelių skaičius 
spyglyje (ZIOTVISO) lygus žiotelių vidutinio skaičiaus 2-ose 2 mm ilgio žiotelių eilėse bei spyglio ilgio ir eilių 
skaičiaus sandaugai; žiotelių skaičius 2 mm ilgio spyglio segmente (ZIOT 2mm) apskaičiuotas padauginant vidutinį 
žiotelių skaičių 2-jose 2 mm ilgio žiotelių eilėse iš eilių skaičiaus. 
      Buvo atlikta dispersinė, koreliacinė ir sudėtinė regresinė analizės, naudojantis  MS EXCEL programa. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
      Prokazin  serijos tolimųjų kilmių bandomuosiuose želdinusiose tirtų populiacijų vidutinis spyglių ilgis buvo 
4,9 cm. Spyglių ilgiai svyravo nuo  3,3 cm iki 6,3 cm. Vidutinis žiotelių skaičius  2 mm vienoje žiotelių eilėje buvo 22,6 
žiotelės. 
 Dispersinė analizė parodė, kad populiacija turėjo esminę įtaką žiotelių skaičiui, spyglio ilgiui ir kitiems 
vertintiems požymiams (1 lentelė.). Šie požymiai priklausė ne tik nuo aplinkos sąlygų, bet buvo veikiami medžių 
genetinių savybių,  pasireiškiančių priklausomai nuo medžių kilmės (populiacijos).  
 
1 lentelė. Vertintų požymių dispersinės analizės rezultatai 
 
čia  L.L. – laisvės laipsniai, F – Fišerio kriterijus, P>F – Fišerio kriterijaus patikimumas 
     Sudėtinė regresinė analizė atkleidė, kad žiotelių skaičius ir spyglio ilgio geografinis pasiskirstymas  
neatsitiktinis, o dėsningas  – priklausomas nuo populiacijų kilmės vietos (2 ir 3 lentelėse). Būtent populiacijų palikuonių 
spyglių ilgis tolygiai mažėjo populiacijų kilmės vietai kintant iš pietų į šiaurę, todėl pietinių populiacijų  palikuonys 
turėjo ilgesnius spyglius nei šiaurinių populiacijų (2 pav.).   
 
2 lentelė.  Spyglio ilgio priklausomybės nuo populiacijų geografinės kilmės kintamųjų sudėtinės regresinės analizės 
rezultatai 
 

 
čia L.L. – laisvės laipsniai, F – Fišerio kriterijus, P>F – Fišerio kriterijaus patikimumas 
 

Efektas L.L. F P>F
Regresijos lygtis 3 16.51 0.0001
Paklaida 30
Viso 33

Kintamasis Koeficientas F P>F
Susikirtimas 104.27 61.48 0.0001
Ilguma -1.26 3.17 0.0852
Platuma2 -0.01 34.55 0.0001
Ilguma2 0.02 4.38 0.0449
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2 pav. Spyglio ilgio sudėtinės regresinės analizės  rezultatai: sudėtinės  regresinės lygties prognozuotas spyglio ilgio 
geografinis pasiskirstymas 
  
      Taškas  žymi  populiacijos  kilmės vietą, o taško dydis  – vidutinį  spyglio ilgį mm.  Kuo didesnis taškas , tuo  
ilgesni spygliai.     
      Žiotelių skaičiaus geografinio kitimo dėsningumai buvo panašūs kaip ir spyglių ilgio (3 pav.). Tai įrodo 
genetinę įtaką šiam požymiui, nes visos bandomos populiacijos auga vienodose sąlygose šalia viena kitos 
bandomuosiuose želdiniuose.  
 
3 lentelė.  Žiotelių skaičiaus priklausomybės nuo populiacijų geografinės kilmės kintamųjų sudėtinės  regresinės 
analizės rezultatai  
 

Čia L.L. – laisvės laipsniai, F – Fišerio kriterijus, P>F – Fišerio kriterijaus patikimumas 

Efektas L.L. F P>F
Regresijos lygtis 2 26.41 0.0001
Paklaida 31
Viso 33

Kintamasis Koeficientas F P>F
Susikirtimas -25.72 7.22 0.0115
Platuma 1.81 27.54 0.0001
Platuma2 -0.02 29.55 0.0001
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3 pav.  Žiotelių skaičiaus sudėtinės  regresinės analizės  rezultatai: sudėtinės  regresinės lygties prognozuotas žiotelių 
skaičiaus geografinis pasiskirstymas 
     

Taškas žymi populiacijos  kilmės vietą, o taško dydis – vidutinį žiotelių skaičių vnt.  Kuo didesnis taškas , tuo 
didesnis vidutinis skaičius 2 mm spyglio segmente. 
 
      Paprastosios pušies populiacijų palikuonių žiotelių skaičius priklauso nuo geografinio pasiskirstymo. Šiaurinių 
populiacijų palikuonys turi trumpesnius spyglius su mažiau žiotelių spyglio ploto vienete nei pietinių populiacijų 
palikuonys.Išimtis yra populiacija iš Karpatų kalnų, kuri ,nors ir turėdama ilgesnius spyglius,  turėjo mažiau žiotelių 
ploto vienete (populiacija pažymėta 2 ir 3 pav.). Geografinė platuma turėjo didesnės įtakos kilmių žiotelių skaičiui nei 
ilguma. 
 
Išvados 
 

1. Paprastosios pušies populiacijų palikuonių, augančių Prokazin serijos populiacijų bandomuosiuose želdiniuose 
Kazlų Rūdos MMU, žiotelių vidutinis skaičius 2 mm spyglio segmente yra 4,9 cm.  

2. Žiotelių skaičius ir spyglių ilgis priklauso nuo medžių kilmės (populiacija turėjo esminę įtaką žiotelių skaičiui 
ploto vienete).   

3. Populiacijos, kilusios iš Europos šiaurės rytų, pasižymi trumpesniais spygliais ir mažesniu skaičium nei 
kilusios iš pietų.  
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Summary 
 
GEOGRAPHICAL DIVERSITY OF SCOTS PINE POPULIATIONS ON MORPHOLOGICAL TRAITS OF 
NEEDLESAND RELATIONSHIPS WITH QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS 
  

The aim of this study is to evaluate geographical diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populiations on morphological 
traits of needles.  The research data was collected from 34 proveniences, located in Procazin series provenience trial plot. Each 
population was represented by 5 trees. Six needles collected from 170 trees that were taken to estimate morphological traits. 
Populations were characterized by dissimilar needle length and also by number of stomata. It was estimated that southern 
proveneances had longer needles, as well as,  they had more stomata in needles than northern provenances, except Carpathian 
populiation.  
 
Darbo vadovas  prof. dr. Darius Danusevičius 
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KARPOTŲJŲ BERŽŲ SULOS KIEKIO PRIKLAUSOMYBĖ NUO MEDŽIŲ 
DENDROMETRINIŲ PARAMETRŲ 
 
Renatas RUDŽIANSKAS, el. p. rrenatas@yahoo.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas  
 

Lietuvoje tarp minkštųjų lapuočių labiausiai paplitę beržynai (458,8 tūkst. ha). III ir IV grupės miškuose 
brandūs beržynai užima 121,7 tūkst. ha (Lietuvos miškų... 2012).  

Pagal Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarką (2000) valstybiniuose miškuose sulą galima leisti iš tų 
medžių, kurie bus kertami ne vėliau kaip po 5 metų ir ne plonesnių kaip 20 cm skersmens. 

Sula kaip gėrimas jau šimtmečius naudojamas Šiaurės šalyse, Vidurio Europoje, Kanadoje. Nuo seno žinomos 
jos gydomosios savybės, todėl kai kuriose šalyse naudojama tradicinėje medicinoje. Dėl savo „valomųjų“,t. y. toksinių 
medžiagų šalinimo iš organizmo, savybių  šis augalinis tirpalas padeda gydant inkstų ir šlapimo takų , odos ligas, 
reumatą ir podagrą (Klinger et. Al., 1989). 

Beržų sulos tekėjimo laikas priklauso nuo oro sąlygų. Nustatyta, kad sula pradeda išsiskirti, kai vidutinė paros 
temperatūra pakyla iki +4 –+60C ir trunka, iki visiškai išsiskleidžia medžio lapai (Harju, Hulden, 1990). Intensyviausiai 
ji teka 10–15 dienų, o viso sezono trukmė apie 30 dienų (Račinskas, 1995).  

Lietuvoje sulos kiekio priklausomybė nuo medžio dendrometrinių rodiklių  nustatoma pirmą kartą. 
 

Tyrimų tikslas - nustatyti beržų sulos kiekio priklausomybę nuo medžio dendrometrinių rodiklių.  
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti sulos kiekio priklausomybę nuo medžio skersmens 1,3 m aukštyje. 
2. Nustatyti sulos kiekio priklausomybę nuo medžio aukščio. 
3. Nustatyti sulos kiekio priklausomybę nuo medžio tūrio. 
4. Nustatyti sulos kiekio priklausomybę  nuo lajos skersmens Š-P ir R-V kryptimis. 
5. Nustatyti sulos kiekio priklausomybę  nuo lajos ilgio. 

 
Tyrimų objektas 
 

Karpotojo beržo (Betula pendula) sulos kiekiai. 
 
Metodai 
 

Sula buvo renkama Kauno miškų urėdijos Sitkūnų girininkojoje  2012 metais nuo kovo 22  iki balandžio 25 d. 
Girininkijoje buvo parinkti du sklypai: 1 sklype vidutinis medyno amžius buvo 55 metai, skalsumas – 0,8, augavietė – 
Lfp; 2 sklypo vidutinis amžius – 85 metai, skalsumas – 1,0, augavietė – Lds. Sula buvo leidžiama iš 182 beržų 
naudojant patentuotą (Nr. 5813)  prietaisą medžio sulai rinkti.  Išgręžtos tekėjimo angos buvo 6 mm skersmens ir 76 – 
80 mm gylio (16–20 mm– implantui įstatyti, 60 mm– sulos tekėjimo angos gylis). Gręžiniai medžio stiebuose buvo 
padaryti ~50 cm aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus. Viename medyje buvo daryti 3 gręžiniai pietų, šiaurės vakarų ir 
šiaurės rytų kryptimis. Sulos kiekis buvo nustatomas kiekvieną dieną.  

Siekiant nustatyti medžio dendrometrinių parametrų įtaką sulos kiekiui buvo išmatuotas kiekvieno tiriamo 
medžių skersmuo 1,3 m aukštyje, aukštis, lajos skersmuo (šiaurės – pietų ir rytų – vakarų kryptimis).   

Surinkti duomenys buvo apdoroti MS Exel programine įranga, atlikta statistinė analizė. 
 

Rezultatai 
 

Tyrimo metu iš viso buvo surinkta 2182,1 litrų beržo sulos. Pirmame bandymų sklype vidutinis sulos kiekis iš 
vieno medžio  buvo 19,1 l, o antrame – 9,0 l. Vidutiniai beržų dendrometriniai rodikliai ir pamatuotų medžių skaičius 
pateikti 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Vidutiniai beržų rodikliai ir pamatuotų medžių skaičius bandymo sklypuose 

 

Vidutiniai medyno 
rodikliai 

1 bandymo 
sklypas 
(Lfp) 

Standartinis 
nuokrypis 

2 
bandymo 
sklypas 
(Lds) 

Standartinis 
nuokrypis 

Vidutinis skersmuo 
1,3 m (cm) 

29,1 5,0 38,6 7,3 

Vidutinis aukštis (m) 25,8 3,3 30,0 3,2 

Vid. medžio tūris 
(m3) 

0,751 0,255 1,552 0,656 

Amžius 55 - 85 - 

Vid. lajos skersmuo 
Š-P kryptimis (m) 

6,4 1,5 7,7 2,2 

Vid. lajos skersmuo 
R-V kryptimis (m) 

5,5 1,1 7,9 2,0 

Vidutinis lajos ilgis 
(m) 

14,6 4,2 18,8 2,3 

Pamatuotų medžių 
skaičius (vnt.) 

54   128   

 
 1 lentelė rodo, kad didesni medžių parametrai nelėmė didesnio išgauto sulos kiekio. Pirmame bandymų sklype 
vidutinis sulos kiekis išgautas iš vieno medžio buvo 19,1 l, o antrame – 9,0 l. Galbūt sulos tekėjimo intensyvumą lėmė 
medynų amžius (55 ir 85 metai), nes perbrendusių medžių augimas yra sulėtėjęs, o J. Račinsko (1995) teigimu, tik 
išoriniai  jauniausios medienos sluoksniai (viena dvi metinės rievės) yra geri vandens judėjimo takai. 

 
 Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo skersmens pateiktas 1 paveiksle.  
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1 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo medžių skersmens  
 

 Tyrimų rezultatai pirmame bandymų sklype atskleidė sulos kiekio nuo medžio skersmens didėjimo 
dėsningumą, (r = 0,32), tačiau antrame bandymų sklype šis ryšys labai silpnas (r = 0,13). Davidov G.M. (1979) teigia, 
kad sulos kiekis beveik nepriklauso nuo medžio amžiaus, tačiau jis tiesiogiai proporcingas medžio skersmeniui. Tačiau 
šio tyrimo rezultatai rodo, kad perbrendusiame medyne išgautas sulos kiekis nepriklausė nuo skersmens. 
 Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo medžio aukščio pateiktas 2 paveiksle. 
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2 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo medžių aukščio  

 
 Tyrimų rezultatai atskleidė skirtingus sulos kiekio kitimo nuo medžio aukščio dėsningumus. Pirmame 
bandymų sklype sulos kiekis mažėjo didėjant medžio aukščiui (r = -0,26). Tokie rezultatai gauti galbūt dėl to, kad šiame 
sklype dalis medžių auga miško pakraštyje. Jų aukštis yra mažesnis, tačiau augdami mažesnės konkurencijos 
sąlygomos, tikriausiai turi labiau išvystytą šaknų sistemą, kas ir lemia didesnį išgautą sulos kiekį (2 pav.). Antrame 
bandymų sklype nustatytas sulos kiekio priklausomybės nuo medžio aukščio didėjimas (r = 0.19), (2 pav.).  

Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo medžio tūrio pateiktas 3 paveiksle. 
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3 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo medžių tūrio 

 
Tyrimų rezultatai atskleidė, kad didėjant medžių tūriui išgaunamas sulos kiekis didėja, tačiau ryšys statistiškai 

nėra patikimas (atitinkamai r = 0.21, r = 0,17) (3 pav.). 
Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo lajos skresmens šiaurės – pietų 

kryptimis pateiktas 4 paveiksle. 
 

y = 4,3328x - 8,749

R2 = 0,1256

y = 0,3846x + 6,0562

R2 = 0,0122

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14

Lajos skersmuo Š-P kryptimis, m

S
u

lo
s 

ki
e

ki
s,

 l

 
4 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo lajos skersmens šiaurės – pietų kryptimis  

 
Tyrimų rezultatai pirmame bandymų sklype atskleidė sulos  kiekio didėjimo priklausomybę nuo lajos 

skersmens šiaurės – pietų kryptimis (r = 0,35). Antrame bandymų sklype ryšys labai silpnas (r = 0,11) (4 pav.). 
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Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo lajos skresmens rytų – vakarų kryptimis 
pateiktas 5 paveiksle. 
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5 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo medžių lajos skersmens rytų – vakarų kryptimi 
 
 Pirmame ir antrame bandymų sklypuose sulos kiekio priklausomybė nuo lajos skersmens rytų – vakarų 
kryptimis nustatyta nebuvo (5 pav.).   
 Beržų sulos kiekio palyginimas bandymų sklypuose priklausomai nuo lajos ilgio pateiktas 6 paveiksle.  
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6 pav. Beržų sulos kiekio priklausomybė nuo medžių lajos ilgio  
 
 Tyrimų rezultatai pirmame bandymų sklype atskleidė sulos kiekio mažėjimo dėsningumą nuo lajos ilgio. Tokie 
rezultatai gauti dėl to, kad daugiausiai sulos išgauta iš pamiškėje augančių beržų, kurie yra žemesni ir turi trumpesnes 
lajas. Antrame bandymų sklype sulos kiekio nuo lajos ilgio nustatytas silpnas ryšys (r = 0,12) (6 pav.). 
 
2 lentelė. Išgauto sulos kiekio koreleacijos koeficientai nuo medyno dendrometrinių rodiklių 
 

Išgautas sulos 
kiekis 

Medynų dendrometriniai rodikliai 

 Skersmuo     
1,3 m  

 Aukštis  Tūris 
Lajos 

skersmuo Š-P 
kryptimis 

Lajos 
skersmuo R-V 

kryptimis 
Lajos ilgis 

 1 bandymų 
sklypas (Lfp) 

0,32 -0,26 0,21 0,35 0,00 -0,60 

2 bandymų 
sklypas (Lds) 

0,13 0,19 0,17 0,11 0,07 0,12 

 
 Pagal antroje lentelėje pateiktus sulos kiekio koreleacijos koficientus matyti, kad pirmame bandymų sklype 
išgautas sulos kiekis labiausiai priklauso nuo medžio skersmens (r = 0,32), lajos skersmens šiaurės – pietų kryptimis, 
tačiau nepriklauso nuo lajos skrsmens rytų – vakarų kryptimis. Antrame bandymų sklype sulos kiekio ir medynų 
dendrometrinių rodiklių ryšys buvo labai silpnas. Tai galėjo nulempti didelis medžių amžius. 
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Išvados 
 

1. Nustatyta išgaunamos sulos kiekio teigiama priklausomybė nuo medžių skersmens, tūrio, lajos skersmens 
šiaurės – pietų kryptimi. Visais atvejais ryšys stipresnis jaunesniame negu perbrendusiame medyne. 

2. Jaunesniame medyne nustatyta sulos kiekio neigiama priklausomybė nuo medžių aukščio, lajos ilgio. Tai, 
matyt, nulėmė pamiškės efektas. 

3. 55 metų amžiaus beržyne iš vieno medžio išgauta 2 kartus daugiau sulos negu perbrendusiame (85 metų) 
medyne, atitinkamai 19 ir 9l. 
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Summary 
 

Birch covers the largest area among deciduous trees in Lithuania. Sap can be extracted from birches, which will be stumped 
within period of five years and are at least 20 cm in diameter. 
This research aims to ascertain the interdependence between the quantity of Betula pendula sap extracted and dendrometric 
parameters of the tree. Sap was extracted in two areas containing 182 birches, which were 55 years old in one and 85 years old in the 
other. 

There were positive correlation of sap extracted to tree’s diameter, volume and its crown diameter in North-South direction 
determined. Research also shows, that correlation is stronger in tree stands that are not overmature. 

Negative correlation of sap quantity extracted and tree’s crown height was found in young stands. Apparently this was 
determined by the Outskirts effect. In 55 year-old birch grove there were two times more sap extracted per tree than in overmature 
(85 year-old) stand, nineteen and nine litres respectively. 
 
Darbo vadovas doc. Edmundas Bartkevičius,  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
MIŠKINĖS (MARTES MARTES L.) IR AKMENINĖS KIAUNĖS (MARTES FOINA 
ERXLEBEN 177) AMŽIAUS NUSTATYMAS PAGAL ĮVAIRIUS POŽYMIUS 
 
Giedrius ŠIDLAUSKAS, el. p. giedrius_sidlauskas@yahoo.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
 
       Laukinių gyvūnų populiacijos lytinė ir amžiaus sudėtis medžioklėtyroje yra vienas iš pačių svarbiausių 
populiacijų valdymo tikslų. Šie du biosocialiniai populiacijos būklės indikatoriai yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje. 
Kuo sudėtingesnė laukinių gyvūnų rūšies amžiaus struktūra, tuo sudėtingesni jos populiacijos būklės palaikymo 
(homeostazės) ir amžiaus dinamikos ryšiai. Labai  svarbią reikšmę turi lyčių santykis kiekvienoje atskiroje teritorijoje 
gyvenančios rūšies bendrai ir kiekvienoje šios rūšies individų kartoje atskirai. 
       Kiaunės – priklauso plėšriųjų būriui (lot. Carnivora), kiauninių (lot. Mustelidae) šeimai. Lietuvoje gyvena dvi kiaunių 
rūšys –miškinė kiaunė (Martes Martes L.) ir akmeninė kiaunė (Martes foina Erxleben 177). Jos paplitusios beveik visuose 
žemynuose (Abramov et al., 2006), tačiau akmeninės kiaunės paplitimo arealas nesiekia Skandinavijos (W. Jedrzejewski, 2010). 
       Kiaunių lytinė ir amžiaus sudėtis skirtingose jų gyvenamojo arealo vietose gali skirtis ir turėti savų ypatumų. 
Šiuos ypatumus dažniausiai lemia ekologinės sąlygos, medžiojimo intensyvumas ir pan. Teigiama, kad miškinės 
kiaunės populiaciją sudaro daug skirtingų gimimo metų generacijų. Miškinės kiaunės populiacijoje gali būti mažiausiai 
6 skirtingų amžiaus generacijų patelių, o patinų generacijų dar daugiau (Граков, 1963).  
       Lietuvoje gyvenančios akmeninės kiaunės beveik netyrinėtos, knygoje „Lietuvos žinduoliai“ aprašytas ir 
išmatuotas tik vienas šios rūšies patinas (Prūsaitė ir kt., 1988). Miškinės kiaunės tyrinėtos kiek intensyviau 
(Maldžiūnaitė, 1959, 1963; Balčiauskas, 1996; Baranauskas ir kt., 2005). Miškinės kiaunės populiaciją Lietuvoje 
daugiausia tyrinėjo  S.Maldžiūnaitė (1963). Tiriant miškinių kiaunių patelių amžių nustatyta, kad populiacijoje vyrauja 
pirmametės patelės.  

Prieš penkiasdešimt metų atliekant tyrimus Europos šiaurinėje dalyje per dešimt sezonų nustatytas tas pats 
dėsningumas, jog miškinės kiaunės populiacijose vyrauja patelės (54,5 proc.), o suaugusių tarp jų buvo randama tik 
40,8 proc. Toks lyties ir amžiaus dėsningumas buvo aiškinamas tuo, jog pirmametės patelės išmedžiojamos intensyviau 
nei pirmamečiai patinai. Šių apskaitų rezultatus patvirtino medžioklės duomenys, kai per pirmus du medžioklės sezono 
mėnesius (lapkritį ir gruodį) būdavo sumedžiojama vidutiniškai 72±3,9 proc. pirmamečių patelių, 68±4,4 proc. 
pirmamečių patinų ir po 60 proc. suaugusių patinų bei patelių skaičiuojant nuo bendro atitinkamos lyties ir amžiaus 
žvėrelių skaičiaus (Граков, 1963). 
       Atlikti tikslią miškinės kiaunės populiacijos amžiaus struktūros analizę pagal sumedžiojimo duomenis yra gana 
sudėtinga. Sumedžiojimo duomenis veikia du labai svarbūs ir objektyvūs veiksniai: ekologinės rūšies gyvenimo sąlygos 
ir skirtingų amžiaus grupių bei lyties nulemto elgesio specifika. Šiuos veiksnius aprašė S. Švarcas dar 1969 m. 
Teigiama, jog medžioklės plotuose medžiojant pakankamai intensyviai, medžioklės sezono pabaigoje kiaunių 
mikropopuliacijos lytinė ir amžiaus sudėtis priartėja prie faktiškojo (Граков, 1963). 
       Nustatyti abiejų kiaunių rūšių populiacijos amžiaus sudėtį yra gana sunku ir dėl metodikų specifiškumo. Yra 
keletas kiaunių amžiaus nustatymo metodų (Habermehl, 1985; Heldin, 1997), tačiau dauguma jų patikimiau leidžia 
individus suskirstyti  tik į pirmamečius ir suaugusius. 
       Priešingai nei elninių, tiriant visų kiauninių šeimos, tarp jų ir kiaunių  populiacijos kokybę labai sunku 
nustatyti gyvų suaugusių jos individų amžių. Suaugusių kiauninių šeimos individų amžių nustatyti įmanoma tik 
sumedžiotų ar kitaip kritusių  gyvūnų. Einamųjų metų balandžio mėn.  1 d. sutartinai laikoma perėjimu į kitą amžiaus 
grupę, todėl žinoma tiksli sumedžiojimo data palengvina kiaunės amžiaus nustatymą. 
       Dažnai kiaunės pagal amžių skirstomos 3 amžiaus grupes: pirmamečiai, 2 metų, vyresni nei 2 metų individai 
(Stubbe et all., 1973). Pagal kitus autorius (Habermehl, 1985) kiaunių individus galima suskirstyti į 5 amžiaus grupes 
(pirmamečius, 2, 3, 4 ir vyresnius nei 5 metų), tačiau šis metodas nėra labai tikslus.  
       Abiejų rūšių kiaunių amžius taip pat gali būti nustatomas pagal kailiuko spalvą, tačiau 5 mėnesių amžiaus 
kiaunės kailis ir poplaukis jau būna galutinai susiformavęs ir toliau iš kailio išvaizdos spręsti apie kiaunių amžių 
negalima. Kūno ilgis bei svoris irgi iš dallies apibūdina kiaunių amžių. Tyrimų duomenys skelbia (Röttcher, 1965), kad 
abiejų rūšių kiaunių kūno ilgis smarkiai didėja iki 6 mėnesių amžiaus, tačiau baigiantis pirmiesiems gyvenimo metams 
ir abiejų rūšių kiaunėms perėjus į suaugusių kategoriją gyvų individų pagal šį požymį amžiaus nustatymas tampa 
nebeįmanomas. Toliau amžių nustatyti galima tik iš sumedžioto žvėrelio kaukolės kaulų suaugimo, dantų nudilimo 
laipsnio, patinų penio (baculum, os penis) ,kaulo formos, ilgio ir dantų pjūvių cemento sluoksnių skaičiavimo 
(Klevezal, 1967). Kiaunei senstant nustatyti jos amžių tampa dar sunkiau, todėl norint tiksliau nustatyti kiauninių 
šeimos populiacijų amžių siūloma atlikti ir remtis keliais amžiaus nustatymo būdais (Monakhov, 2004; Abramov et al. 
2006). 
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Tyrimo tikslas ir uždaviniai – išanalizuoti sumedžiotų miškinių ir akmeninių kiaunių amžių pagal kylinio kaukolės 
kaulo (crista sagitallis externa) suaugimo ir apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodus bei palyginti šiuos metodus 
tarpusavyje. 
 
Tyrimų objektas ir metodai 
 
       Tyrimų objektas – miškinė (Martes martes L.) ir akmeninė (Martes foina ERXLEBEN 177) kiaunės.  
Tyrimai atlikti 2010 – 2012 metais ASU Medžioklėtyros laboratorijoje. Kiaunės buvo medžiojamos Kauno, Šiaulių, Jonavos, 
Šilutės, Vilkaviškio, Marijampolės savivaldybės teritorijoje pagal į LR Medžioklės taisykles naudojant spąstus, gaudant su 
šunimis, sėlinant ir medžioklėje varant su varovais. Ištirta 32  miškinės ir 30 akmeninių kiaunių individų. 

Abiejų rūšių kiaunių amžius buvo nustatomas dviem metodais: pagal kylinio kaukolės kaulo (crista sagitallis 
externa) suaugimą ir pagal apatinio žandikaulio dantų nudilimą (Stube et al., 1973). Atlikus tyrimą kiaunės buvo 
suskirstytos į tris amžiaus grupes: 1 metų, 2 metų ir vyresni nei 2 metų individus. Skaičiavimai atlikti naudojant 
skaičiuoklės Exel posistemės Data Analysis programas. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
  
      Atlikus sumedžiotų akmeninių ir miškinių kiaunių amžiaus analizę gauti duomenys pateikti lentelėse 1,2,3 ir 4 
lentelėse. Iš 1 lentelės duomenų matome, kad  tyrimams buvo sumedžiota daugiau miškinės kiaunės patelių (n=18) nei 
patinų (n=14).  
 
1 lentelė. Miškinių kiaunių (Martes martes L.) amžius pagal kylinio kaukolės kaulo (crista sagitallis externa) suaugimą 

Amžius 
Patinai Patelės Viso kiaunių: 

n % n % n % 
1 metų 8 25 12 37,5 20 62,5 
2 metų 6 18,75 6 18,75 12 37,5 
>2 metų -  -    
Iš viso pagal amžiaus grupes: 14 43,75 18 56,25 32 100,0 

 
      Nustačius amžių pagal kylinio kaukolės kaulo suaugimą, daugiausia (62,5 %) rasta pirmamečių miškinių 
kiaunių. Vyresnių nei 2 metų kiaunių nerasta. Paprastai iš pirmamečių žvėrelių skaičiaus sprendžiama apie 
mikropopuliacijos būklę ir jos prieaugį. Pagal literatūroje randamus duomenis, miškinės kiaunės populiacijos prieaugis 
atitinkamais metais gali svyruoti nuo 38 iki 133 proc. (Граков, 1963). Tokie svyravimai gali būti susiję su medžiojimo 
intensyvumu, klimato sąlygomis ir kiaunėms prieinamo maisto ištekliais einamaisiais metais. Aptariant šio tyrimo 
duomenis galima manyti, kad miškinės kiaunės populiacijos būklė Lietuvoje yra gera. Analizuojant pagal lytį, 
pirmamečių patelių buvo nustatyta 12,5 % daugiau nei pirmamečių patinų, iš viso 37,5  proc. Šie duomenys patvirtina 
S.Maldžiūnaitės, 1963 metais tyrinėjusios miškinių kiaunių patelių amžių, surinktus duomenis. Tuokart taip pat buvo 
nustatyta, kad populiacijoje vyravo pirmametės miškinės kiaunės patelės, jos duomenimis Lietuvoje miškinių kiaunių 
populiacijoje pirmamečių ir saugusių patelių buvo atitinkamai 38,4 ir 34,6 proc. Kitų šalių tyrėjų duomenimis (Heldin, 
1997), miškinių kiaunių populiacijoje patelių nustatoma 2 – 10 proc. daugiau nei patinų. 
      Manoma, kad pirmamečių patelių sumedžiojama daugiau nei suaugusių todėl, kad jos turėdamos mažai elgesio 
patirties dažniau pakliūna į spastus, yra neatsparios kitiems medžioklės būdams. Dėl tos pačios priežasties jaunos 
kiaunės daugiau laiko sugaišta ieškodamos maisto, jų maisto ieškojimo kelias taip pat būna ilgesnis, todėl jas 
sumedžioti yra lengviau nei patyrusias suaugusias pateles. Panašus elgesio modelis veikia ir pirmamečius patinus. Dėl 
šių dėsningumų, analizuojant kiaunių populiacijos amžiaus struktūrą, remtis pirmųjų medžioklės sezono mėnesių 
(lapkričio – gruodžio) sumedžiojimu, kai jaunų kiaunių individų sumedžiojama daugiau nei suaugusių, netikslu, nes tai 
šiek tiek iškreipia populiacijos amžiaus struktūros duomenis. Šiuos jaunų ir suaugusių kiaunių elgesio ypatumus 
įvertinti labai svarbu tada, kai išvados apie kiaunių populiacijos amžiaus struktūrą daromos turint mažas žvėrelių imtis,  
ypač tada, kai tiksliai nežinomas jų sumedžiojimo laikas. 
      Analizuojant miškinių kiaunių amžių pagal apatinio žandikaulio dantų nudilimo laipsnį (2 lentelė), imtyje taip 
pat vyravo pirmamečiai individai, tačiau jų nustatyta 9,4 proc. mažiau nei pagal kylinio kaukolės kaulo suaugimo 
metodą. Suaugusių miškinių kiaunių t. y. dvejų metų individų skaičius analizuojant abiems metodais buvo panašus ir 
skyrėsi  tik 6,3 proc. Be to, vyresnių nei dvejų metų miškinių kiaunių pagal crista sagitallis externa suaugimo metodą 
nenustatyta, o šio amžiaus grupės akmeninių kiaunių – tik 3 proc. (3 lentelė). Tai leidžia teigti, kad analizuojant kylinio 
kaulo suaugimą įmanoma patikimai suskirstyti abiejų kiaunių rūšių individus į pirmamečius ir suaugusius. 
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2 lentelė. Miškinių kiaunių (Martes martes L.) amžius pagal apatinio žandikaulio dantų nudilimo laipsnį 
 

Amžius 
Patinai Patelės Iš viso kiaunių 

n % n % n % 
1 metų 10 31,25 7 21,87 17 53,12 
2 metų 4 12,5 10 31,25 14 43,75 
> 2 metų   1 3,125 1 3,13 
 Iš viso 14 43,75 18 56,25 32 100,0 

 
      Pagal 3 lentelės duomenis matome, kad tyrimų imtyje akmeninės kiaunės amžiui nustatyti, patinų buvo 
13,3proc. daugiau nei patelių. Nustačius šios rūšies individų amžių pagal kylinio kaukolės kaulo suaugimą, daugiausia  
rasta pirmamečių – 83,3 proc. Šios amžiaus grupės abiejų lyčių kiaunių skaičius buvo panašus ir skyrėsi tik 3proc. 
Vyresnių nei 2 metų kiaunių taip pat rasta tik 3 proc. Sprendžiant iš pirmamečių žvėrelių skaičiaus apie 
mikropopuliacijos būklę, galima daryti prielaidą, kad akmeninės, taip pat kaip ir miškinės kiaunės, populiacijos būklė 
Lietuvoje yra gera. 
 
3 lentelė. Akmeninių kiaunių (Martes foina ERXLEBEN 177) amžius pagal kylinio kaukolės kaulo (crista sagitallis 
externa)  suaugimą 
 

Amžius 
Patinai Patelės Iš viso kiaunių 

n % n % n % 
1 metų 13 43,33 12 40 25 83,33 
2 metų 3 10 1 3,33 4 13,33 
> 2 metų 1 3,33   1 3,33 
 Iš viso pagal amžiaus grupes 17 56,66 13 43,33 30 100,0 

 
      Analizuojant dviejų metodų rezultatus labiausiai skyrėsi akmeninių kiaunių amžiaus duomenys pagal apatinio 
žandikaulio dantų nudilimo laipsnį (4 lentelė). Pagal šį metodą pirmamečių akmeninių kiaunių nustatyta daugiau kaip 50 
proc. mažiau nei pagal kylinio kaukolės kaulo suaugimo metodą. Be to, naudojant šį metodą buvo nustatyta net 26,7 proc. 
vyresnių nei dveji metai akmeninės kiaunės patinų, o kylinio kaukolės kaulo suaugimo metodu nustatyta tik 3 proc. šios 
amžiaus grupės patinų. Pirmamečių ir suaugusių patelių pasiskirstymas pagal šį metodą buvo beveik vienodas, atitinkamai 
20 ir 23,3 proc., tačiau tai disonavo su rezultatais pagal kylinio kaukolės kaulo suaugimo analizės rezultatais (3 lentelė). 
 
4 lentelė. Akmeninių kiaunių (Martes foina ERXLEBEN 177) amžius pagal apatinio žandikaulio dantų nudilimo laipsnį 
 

Amžius 
Patinai Patelės Iš viso kiaunių 

n % n % n % 
1 metų 3 10 6 20 9 30 
2 metų 7 23,33 6 20 13 43.33 
> 2 metų 7 23.33 1 3.34 8 26.67 
 Iš viso 17 56.66 13 43.34 30 100,0 

 
      Naudojant du skirtingus amžiaus nustatymo metodus, abiejų rūšių kiaunių pirmamečių individų nustatyta 
daugiau nei suaugusių, išskyrus akmeninės kiaunės naudojant apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodą. 
     Statistiškai lyginant abu amžiaus nustatymo metodus– kylinio kaukolės kaulo suaugimo (KKKS) ir apatinio 
žandikaulio dantų nudilimo (AŽDN), naudotos dvi amžiaus kategorijos: jaunų (J) – pirmamečių individų ir suaugusių 
(S). Miškinės kiaunės individų pasiskirstymas pagal amžių ir amžiaus nustatymo metodą parodytas 5 lentelėje. 
 
5 lentelė. Miškinės kiaunės amžiaus ir jo nustatymo metodo skirstinys 
 

Miškinė kiaunė (Martes martes L.) 
Kylinio kaukolės kaulo suaugimo metodu 

J S Iš viso  

Apatinio žandikaulio dantų nulimo metodu  
J 11(a) 0(b) 11 
S 9(c) 12(d) 21 

Iš viso  20 12 32  
 
     Koeficientas   (koreliacijos koeficiento analogas kategoriniams duomenims) vadinamas populiacijų, suformuojamų 

abiem amžiaus nustatymo metodais, tarpusavio sutapimo koeficientu. Jis apskaičiuotas taip:  
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      Gauta  koeficiento reikšmė   parodė vidutinio stiprumo ryšį tarp abiem metodais suformuotų populiacijų, 

todėl galima teigti, kad abu amžiaus nustatymo metodai yra panašūs.  
      Sąlyginis prognozės indeksas   įvertina vieno požymio kategorijos nuspėjamumo santykinį klaidos 

sumažėjimą, kai žinoma kito požymio kategorija. Prognozės indekso įvertinimas ̂ apskaičiuotas taip: 
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       Šie koeficientai suteikia tokią informaciją: nustatant amžių KKKS metodu klaidos tikimybė sumažėja 25 proc., 
jei žinomas amžius nustatytas AŽDN metodu; nustatant amžių AŽDN metodu klaidos tikimybė sumažėja 18 proc., jei 
žinomas amžius nustatytas KKKS metodu. Analogiški skaičiavimai atlikti pagal akmeninės kiaunės amžiaus nustatymo 
duomenis (6 lentelė).  
       Akmeninės kiaunės atveju  abu metodai teikia dar artimesnius amžiaus nustatymo rezultatus ( 6780, ), 

lyginant su miškinės kiaunės atveju. Be to, turėjimas informacijos apie amžių, nustatytą vienu iš metodų, dar labiau 

( 640,ˆ
KKKS  , 440,ˆ

AŽDN  ) sumažina klaidos tikimybę nustatant amžių kitu metodu. 

 
6 lentelė. Akmeninės kiaunės amžiaus ir jo nustatymo metodo skirstinys 
 

Akmeninė kiaunė ((Martes foina ERXLEBEN 177) 
Kylinio kaukolės kaulo suaugimo metodu  
J S Iš viso  

Apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodu 
J 9(a) 0(b) 9 
S 5(c) 16(d) 21 

Iš viso  14 16 30  
 
       Apibendrinus tyrimo rezultatus galima pasakyti, kad nors apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodas 
nepatvirtino akmeninės kiaunės amžiaus nustatymo crista sagitallis externa metodo rezultatų, tai galbūt susiję ir su šios 
rūšies kiaunių mitybos raciono, turėjusio dantų dilimui įtakos, specifiškumu. Tikslesnius abiejų kiaunių rūšių amžiaus 
nustatymo rezultatus galėtų papildyti dantų pjūvių cemento sluoksnių skaičiavimo analizė. Kiti tyrėjai (Maldžiūnaitė, 
1962; Граков, 1963), analizavę miškinės kiaunės populiacijos amžiaus sudėtį ,taip pat pažymi, kad dėl biologinės 
medžiagos specifiškumo ir metodų (ne)tikslumo, tyrimų duomenys ne visada tiksliai gali atspindėti esamą būklę ir 
turėtų būti vertinami kaip orientaciniai. 
 
Išvados 
 

1. Naudojant du skirtingus amžiaus nustatymo metodus, abiejų rūšių kiaunių pirmamečių individų nustatyta 
daugiau nei suaugusių, išskyrus akmeninės kiaunės, naudojant apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodą.  

2. Apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodas nepatvirtino akmeninės kiaunės amžiaus nustatymo kylinio 
kaukolės kaulo (sucrista sagitallis externa) suaugimo metodo rezultatų, ir tai galėtų būti susiję su šios rūšies 
kiaunių mitybos raciono, turinčio dantų dilimui įtakos, specifiškumu.  

3. Tikslesnius abiejų kiaunių rūšių amžiaus nustatymo rezultatus galėtų papildyti dantų pjūvių cemento sluoksnių 
skaičiavimo analizė.  
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Summary 
 
PINE MARTEN (MARTES MARTES L.) AND STONE MARTEN (MARTES FOINA ERXLEBEN 177) AGE 
DETERMINATION WITH DIFERENT METHODS AND ATTRIBUTES 
 

To determine Martens' age a research was carried out in 2010–2012 at ASU Game management laboratory. The 
investigation included 32 pine martens and 30 stone martens which were hunted in Kaunas, Šiauliai, Jonava, Šilutė, Vilkaviškis, 
Marijampolė districts according to LR hunting regulations. The age of Martens  was determined employing two methods: crista 
sagitallis externa coalescence and lower canine tooth wear degree. The results revealed that in both marten species juveniles   were 
more than adults, except for the stone marten age determination using lower canine tooth wear method didn’t approved crista 
sagitallis externa coalescence method, which can be explained by the  stone marten nutrition habits. Better results could be achieved 
by completing teeth cutting and cement layers counting. 
 
Darbo vadovė vyresn. mokslo darbuotoja, dr. J. Stankevičiūtė 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
MAUMEDYNŲ TAKSACIJA, NAŠUMAS IR PAPLITIMAS LIETUVOS MIŠKUOSE 
 
Adomas STONCELIS 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 

 
Įvadas 
 
       Maumedis (Larix) priklauso pušinių (Pinaceae) šeimos medžių genčiai, apimančiai apie 20 rūšių, itin 
paplitusių Šiaurės pusrutulyje, daugiausia kalnuose, vidutinio ir atšiauraus klimato zonoje. Europoje, Azijoje ir Šiaurės 
Amerikoje sudaro didelius miškus. Auga sparčiai ir užauga iki 30 – 40 m aukščio. Šiaurės Amerikoje pasiekia 80 – 90 
m aukštį. Larix accidentalis gyvena 300 – 400, kartais iki 800 – 900 metų. Gali pasiekti 1500 m3/ha tūrį. Dirvožemiui 
reikloki, nemėgsta drėgmės pertekliaus (Navasaitis, 2008). 
       Europoje labiausiai paplitęs europinis maumedis (Larix decidua). Jis daugiausia aptinkamas kalnuotuose 
regionuose, kuriuose dėl šiai rūšiai būdingų savybių yra svarbus ekonomiškai. Maumedis yra viena iš greičiausiai 
augančių spygliuočių rūšių Vakarų ir Centrinėje Europoje. Esant optimalioms sąlygoms per metus gali priaugti daugiau 
nei 10 m3/ha. Dėl savo pionieriškų savybių tinka apželdinti apleistus žemės ūkio plotus arba atviras erdves. Maumedžio 
mediena, palyginti su kitų spygliuočiu mediena, yra tanki, stipri ir labai patvari. Plačiai naudojama statybose, statant 
namus, stogų konstrukcijas, tiltus, povandenines konstrukcijas, elektros linijų stulpus (Matras, Pâques, 2008). 
      Lietuvoje maumedžius plačiai tyrinėjo prof. M. Jankauskas (1954). Jo teigimu, nėra tikslių duomenų apie 
pirmųjų maumedžių atsiradimo Lietuvoje laiką. Iš rašytinių šaltinių matyti, kad pirmieji maumedynai Lietuvoje įveisti 
XIX amžiuje (Jankauskas M, 1962). Maumedžiai Lietuvoje nuo seno auginami parkuose ir gausiau nei kiti 
introducentai veisiami miškuose (Navasaitis, 2008). 
 Dėl klimato kaitos įvairių medžių rūšių arealas keičiasi. Eglės arealas traukiasi, todėl jos vietą galėtų užimti 
maumedis, nes jis auga eglės augavietėse. Eglė yra viena iš svarbiausių ir labiausiai paplitusių medžių rūšių (Lietuvos 
miškų statistika, 2012). Eglynai šiuo metu užima 20,8 proc. Lietuvos miškų ploto. Dėl klimato kaitos eglės arealas gali 
trauktis, todėl jos vietą galėtų užimti maumedžiai, nes jie auga panašiose augavietėse. Maumedynų taksaciniai 
dėsningumai nėra tyrinėti, ir lentelinių normatyvų maumedynų taksacijai atlikti mažai (tik Normalių arba 1,0 skalsumo 
maumedynų tūrių M ir skerspločių G lentelės, Maumedynų formrodiniai aukščiai HF, Maumedynų bonitavimo pagal 
amžių A ir aukštį H skalė). Dar mažai žinoma apie maumedynų sandarą ir struktūrą. 
 
Tyrimų tikslas – ištirti svetimkraštės medžių rūšies maumedžio bendrijų našumą, paplitimą, taksacinius ypatumus ir 
juos palyginti su kitų spygliuočių medžių rūšių medynų parametrais. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išanalizuoti maumedynų našumo charakteristikas ir medžių parametrus. 
2. Nustatyti maumedynų paplitimo Lietuvoje regionus ir optimaliausias augavietes. 
3. Palyginti maumedynų našumo charakteristikas (H100, H70, H50; D100, D70, D50; M100, M70, M50) su 

vietinėmis medžių rūšimis, augančiomis analogiškose (pagal miško dirvožemio derlingumą ir hidrologines 
sąlygas) augavietėse. 

 
Tyrimų objektas ir metodai 
 
Objektas – Lietuvos miškuose augantys maumedynai (pagal Lietuvos miškų kadastrą, 2010). 
 
Metodai  
 
      Tyrimai atlikti dokumentų (oficialiosios statistikos biuleteniai, metraščiai, mokslinės ataskaitos, knygos, 
straipsniai, kitos publikacijos, elektroninės duomenų bazės) analizės metodu. 
      Tyrimams naudotas 2010 metų Lietuvos miškų kadastras. Analizei pasirinkti miško sklypai su grynais ir 
mišriais maumedynais (medynais, kuriuose vyrauja maumedis). Tyrimams  panaudoti 727 taksaciniai sklypai su 
medynų dendrometriniais rodikliais. Dominuoja nedideli 1 – 3 ha sklypai. Vidutinis maumedyno plotas – 1,0 ha. 
 Gautiems tyrimų duomenims susisteminti ir apdoroti panaudotos Esri ArcGIS, Microsoft Office Excel ir 
OpenOffice Calc kompiuterinės programos. Remiantis tyrimo rezultatais tikimasi nustatyti, kurioje augavietėje 
maumedynai auga geriausiai, pasiekia geriausius taksacinius parametrus. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 
       Pagal Lietuvos miškų kadastro 2010 metų duomenis, Lietuvos miškuose maumedynai užima 748,8 ha plotą. 
Vidutinis vieno maumedyno sklypo plotas 1.0 ha. Daugiausia maumedynų auga Veisiejų miškų urėdijos miško 
masyvuose –172,1 ha. Daug jų yra ir Prienų miškų urėdijoje  – 108,5 ha, Dubravos eksperimentinėje mokomojoje 
miškų urėdijoje  – 57,4 ha. Mažiausiai  maumedynų  Kupiškio miškų urėdijoje  – 0,5 ha, Pakruojo miškų urėdijoje  – 
0,8 ha, Valkininkų miškų urėdijoje – 1,4 ha. Maumedynų pasiskirstymas pagal augavietes pateiktas 1 paveiksle. 
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1 pav. Maumedynų pasiskirstymas pagal augavietes (Lietuvos miškai, 2010) 
 
      Maumedynai Lietuvoje auga 8 augavietėse. Daugiausia  jų (63 proc.  ploto) yra Nc augavietėje. Mažiau – Nb 
(15.3 proc.) ir po 3.6 – 6.5 proc. maumedynų yra kitose (Šc, Šd, Lb, Lc, Ld, Lf, Nd, Nf). U (užmirkusių dirvų) ir P 
(pelkių) hidrotopų augavietėse maumedynų nėra. Bendrasis  sukauptas maumedynų tūris – 172 tūkst. m3. Maumedynų 
medienos tūrio pasiskirstymas amžiaus klasėmis pateiktas 2 paveiksle. 
 

2 pav. Maumedynų medienos ištekliai Lietuvoje 2010 metais 
 
       Maumedynų medienos tūrio pasiskirstymas amžiaus klasėmis labai netolygus. Daugiausia maumedžių 
medienos susikaupę 5 amžiaus klasės medynuose – 70 tūkst. m3. Iš viso net 89.5 proc. maumedžių medienos yra 
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jaunuolynuose (2–4 amžiaus klasės) medynuose ir pusamžiuose (5  – 6 amžiaus klasės) medynuose. Labai mažai 
maumedžių medienos sukaupta vyresnio amžiaus medynuose (7–15 amžiaus klasėse). 
 Maumedynų vidutinis tūris m3/ha pagal brandumo grupes pateiktas 3 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav. Maumedynų vidutinis tūris m3/ha pagal brandumo grupes (Lietuva, 2010) 
 
      Maumedynų  jaunuolynų (1 – 40 metų amžiaus) vidutinis tūris 161 m3/ha. Pusamžių medynų (41 – 80 metų 
amžiaus) vidutinis tūris 317 m3/ha. Bręstančių medynų (81 – 100 metų amžiaus) vidutinis tūris  388 m3/ha. Brandžių 
medynų (101 – 140 metų amžiaus) vidutinis tūris 452 m3/ha. Perbrendusių medynų vidutinis tūris (141 ir daugiau) 
885 m3/ha. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Lietuvos visų maumedynų, eglynų ir pušynų vidutinio tūrio palyginimas 
    
  Pagal Lietuvos miškų kadastrą, dabartinis vidutinis maumedyno tūris 230 m3/ha. Vidutinis amžius 36 metai. 
(Pagal prof. A. Kuliešį, vidutinis eglynų tūris 217 m3/ha. Vidutinis eglynų amžius 49 metai, o vidutinis pušynų tūris –  
266 m3/ha. Vidutinis pušynų amžius 61 metai). 
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5 pav. Maumedynų skersmens dinamika                                                    
6 pav. Maumedynų tūrio dinamika 
 
      Lietuvos maumedynų augimo eigos standartas (modelinių lentelių eskizai), kai modalinių medynų  D100=40, 
D70=31 ,D50=27. M100=403, M70=346, M50=311, pateiktas 5 – 7 paveiksluose. 
       Maumedynų vidutinio skersmens kitimas nuo 30 iki 110 metų pavaizduotas 5 paveiksle. 30 metų amžiaus 
maumedynas pasieka vidutini 19 cm skersmenį. Didžiausią vidutinį skersmenį 40 cm pasiekė 100 metų. Maumedynų 
vidutinio tūrio kitimas 30 iki 110 metų pavaizduotas 6 paveiksle. Didžiausias vidutinis tūris pasiektas 80 metų 
406 m3/ha. 

Maumedynų aukščio dinamika nuo 30 iki 110 metų pavaizduota 7 paveiksle. H100=30, H70=28, H50=24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pav. Maumedynų aukščio dinamika (Lietuvos miškai, 2010) 
 
Išvados 
 

1. Lietuvoje maumedynai auga 748.8 ha plote. Juose sutelkta 172 tūkst. m3 stiebų medienos. Maumedynams 
būdingi 1.0 ha sklypai. Vidutinis Lietuvos maumedynų amžius 36 metai. Jie produkuoja 230 m3/ha. 

2. Didžiausias maumedynų plotas yra Veisiejų miškų urėdijos miško masyvuose –  172,1 ha, Prienų urėdijoje – 
108,5 ha, Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje  – 57,4 ha. Mažiausias plotas Kupiškio 
miškų urėdijoje – 0,5 ha, Pakruojo miškų urėdijoje – 0,8 ha ir Valkininkų miškų urėdijoje – 1,4 ha. 

3. Lietuvoje augantis maumedis brandžiuose miškuose pasieka 39 – 45 m aukštį. Našiausių brandžių maumedynų 
tūris siekia 800 – 1000 m3/ha. 

4. Maumedynų aukščio charakteristika: H100=30, H70=28, H50=24. Skersmens charakteristika: D100=40, 
D70=31, D50=27. Tūrio charakteristika: M100=403, M70=346, M50=311. 
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Summary 
 
LARCH FORESTS IN LITHUANIA: STANDS MENSURATION AND PRODUCTIVITY 
 

The aim of our investigation was to determine Larch prevalence in Lithuanian state forests. Analyze the estimation of 
forest parameters and compare with local tree species that grows in similar conditions. Studies were carried out with 2010 Lithuanian 
forest cadastre. Total investigated area was 748.8 hectares. In that area larch was dominated tree species. Larch most common in the 
central and southern part of Lithuania and in Nc forest site. Average volume Pine 266 cubic meters and average age 61 years.  
Average volume of larch was 230 cubic meters average age 36 years. Spruce volume 215.8 cubic meters average age 49 years. 
 
Darbo vadovas  doc. dr. A. Kliučius  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
 



66 
 

 

Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
LIETUVOS PAPRASTOSIOS EGLĖS POPULIACIJŲ PRODUKTYVUMO IR KOKYBĖS 
POŽYMIŲ GENETINIS KINTAMUMAS (SKIRTINGUMAS) KAZLŲ RŪDOS 
MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS ŠALIŠKIŲ GIRININKIJOS BANDOMUOSIUOSE 
ŽELDINIUOSE 
 
Marijus TALMANTAS, el. p. marijus_t@yahoo.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 

Įvadas 
 
Tinkamas populiacijų perkėlimas kartu su ekonomiškai pagrįsta selekcine programa leistų padidinti veisiamų eglės 
želdinių adaptyvumą, produktyvumą ir kokybę. Šiltėjant klimatui, naujų eglynų genotipinė sudėtis galėtų būti 
praturtinta genotipais iš pietinių populiacijų, kurios yra santykinai geriau prisitaikiusios prie šiltesnio pietinio klimato. 
Tam, kad būtų galima įvertinti naudingo perkėlimo limitus Lietuvoje bei atrinkti tam tikroje adaptacinėje aplinkoje 
pranašius genotipus, reikia atlikti genotipų lauko bandymus ir įvertinti genotipus. Taip pat vertingos informacijos apie 
genetinio pagerinimo efektyvumą suteiktų genetinių parametrų ir pavienių požymių genetinio sąlygotumo įvertinimas. 
Genotipų įvertinimas ir atranka bei ekonomiškai naudingų požymių nustatymas ir yra šio tyrimo objektas. 
 Eglės populiacijų perkėlimo tyrimai parodė, kad jas perkėlus per kelis šiaurės platumos laipsnius į šiaurę būtų 
gauti teigiami rezultatai (Danusevičius, 1999). Klimato skirtumai perkeliant yra labai reikšmingi: eglės, atkeltos iš 
pietinių populiacijų, dėl vėlesnės vegetacijos pradžios neapšąla nuo vėlyvųjų šalnų. Eglės populiacijų perkėlimo tyrimai 
Lietuvoje parodė, kad perkėlus iš šaltesnio Žemaitijos aukštumos klimato link pietų gauti neigiami rezultatai 
(Kaniauskaitė, 2006). Tačiau šių tyrimų metu buvo bandomos tik 3 populiacijos. 
 Vidinė rūšies hibridizacija sėkminga ne tik didinant genetinę įvairovę, bet ir gerinant medienos savybes bei 
produktyvumą. Atkeltų populiacijų individų kryžminimas su vietiniais leidžia perkelti tėvinių individų gerąsiais savybes 
ir požymius naujai sukurtiems hibridams, didinant jų adaptyvumą ir kokybę. 
 
Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos paprastosios eglės populiacijų palikuonių produktyvumą ir kokybę Kazlų Rūdos 
mokomojoje miškų urėdijoje įveistų paprastosios eglės bandomuosiuose želdiniuose. 
 
Tyrimo uždaviniai 
 

1. Atrinkti kirstinus medžius retinimo kirtimui. 
2. Nustatyti skirtingų Lietuvos paprastosios eglės populiacijų ir šeimų stiebų skersmenį, stiebo kokybę. 
3. Nustatyti medelių medienos kietumą. 
4. Atrinkti geriausio produktyvumo ir kokybės populiacijas. 
5. Įvertinti Lietuvos paprastosios eglės populiacių produktyvumą ir kokybę. 

 
Tyrimo objektas, medžiaga ir metodai 
 
 1983 m. Kazlų Rūdos mokomosios urėdijos Šališkių g-joje buvo įveisti Lietuvos eglės populiacijų ir šeimų 
bandomieji želdiniai. Sėklos rinktos 10 populiacijų (Alytaus, Dubravos, Ignalinos, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Plungės, 
Rokiškio, Šiaulių, Telšių, Trakų urėdijose), kiekvienoje populiacijoje – 20 medžių (gauta 20 šeimų palikuonių). 
Bandomųjų želdinių eksperimentinė schema – 5 blokai, atsitiktiniu būdu išdėstant pakartojimus blokuose po 10–12 
medelių kiekviename. Kiekvieną šeimą reprezentuoja 50, o kiekvieną populiaciją – 1000 individų, visas 10 populiacijų 
– 10000 individų. Sodinimo atstumai 1,5x1,0. 
 2013 m. matavimo metodu nustatytas medžių produktyvumas, diametras, stiebo kokybė, medienos kietumas 
prietaisu  Pilodin. Kuo mažiau prietaisas įšauna gylyn į medį, tuo medis kietesnis. Tam, kad būtų galima nustatyti 
genotipo ir aplinkos sąlygų įtaką, apskaičiuoti genetinius parametrus bei nustatyti skirtumų tarp populiacijų, šeimų ir 
pakartojimų (blokų) esminingumą buvo atlikta dispersinė analizė naudojant MS Excel programinę įrangą. 
 
Rezultatai 
 
 30 metų amžiaus medžių įvertintų požymių populiacijų vidurkiai pateikti 1 lentelėje. D vid. cm – vidutinis 
populiacijos diametras centimetrais; Stiebo forma: 1–labai kreivas, 2– kreivokas,3 – tiesus; Pilodin mm – instrumento 
Pilodin šūvis gylyn į kamieną 1,3m aukštyje milimetrais; vnt – perspektyvūs medeliai, kurių skersmuo didesnis nei 
8cm. 
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  1 lentelė. 30 metų amžiaus medžių įvertintų požymių populiacijų vidurkiai 
 

Populiacijos 
D vid., 

cm nuokrypis 
Stiebo 
forma nuokrypis 

Pilodin, 
mm nuokrypis vnt 

Rokiškio m.u. Vyžuonos gir. 13,12 3,27 2,88 0,35 15,63 3,39 102 
Ignalinos m.u. Kazitiškio gir. 14,01 4,15 2,91 0,29 15,27 2,85 78 
Jurbarko m.u. Mociškių gir. 14,40 4,48 2,92 0,29 15,50 2,23 151 

Kazlų Rūdos m.u. Ąžuolų Būda 13,01 3,19 2,96 0,29 15,11 2,25 94 
Dubravos m.u. Vaišvydavos gir. 13,03 3,33 2,87 0,34 15,30 2,12 105 

Trakų m.u. Trakų gir. 12,68 3,24 2,98 0,16 16,01 2,53 82 
Šiaulių m.u. Bubių gir. 13,24 3,67 2,94 0,24 16,41 2,69 85 

Plungės m.u. Stalgėnų gir. 13,19 3,50 2,86 0,40 16,30 2,91 102 
Telšių m.u. Survilų gir. 12,68 3,25 2,87 0,34 16,66 2,42 71 
Alytaus m.u. Punios gir. 13,34 3,57 2,73 0,47 16,75 1,98 91 

 
Pagal visus 30 m. amžiaus vertinius požymius pranašiausia buvo populiacija iš Jurbarko urėdijos Mociškių gir. 

medyno. Kuo didesnė selekcinė vertė, tuo produktyvesni medžiai (didesnis tūris) ir daugiau tiesių medžių. Mociškio 
populiacijos palikuonys yra daug pranašesni už kitų bandomų populiacijų palikuonis. Tiesiausi – Trakų. 

Vidutiniai populiacijų skersmenys cm  
   

  
1 pav. Vidutiniai Lietuvos paprastosios eglės populiacijų palikuonių skersmenys 

 
Jurbarko populiacijų paprastosios eglės palikuonys buvo stambiausi bei konkurencingiausi – daugiausiai jų 

buvo 8cm diametro. 
Populiacijų vidutinis prietaisu Pilodin įšautas gylis mm 

 
 2 pav.Vidutinis Lietuvos paprastosios eglės populiacijų palikuonių medienos kietumas 
 

Vietinės Kazlų Rūdos populiacijos atstovų mediena buvo kiečiausia. Nedaug nuo jų atsiliko Dubravos, 
Jurbarko, Ignalinos populiacijų palikuonys. 
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2 lentelė. 30 metų amžiaus medžių, turinčių ydų, įvertintų požymių vidurkiai 
 

 
D vid. 

cm nuokrypis 
Stiebo 
forma nuokrypis Kietumas mm nuokrypis vnt 

Sausi 9,6161 2,9469 2,8387 0,4544 18,7097 3,7964 31 
Labai kreivi 14,1583 4,1979 1,0000 0,0000 16,2500 3,2228 12 

Kreivoki 13,0392 3,6377 2,0000 0,0000 16,4035 3,1165 171 
Su pleištine šaka 11,2115 3,4183   15,8462 3,1584 36 

D iki 9,9 cm 8,8077 0,7751 2,9071 0,4022 16,0160 3,4941 312 
D nuo 10 iki 19,9 cm 13,7317 2,6673 2,8851 0,3825 15,7444 2,4068 1123 

D nuo 20 cm 22,3385 1,9754 2,9016 0,3255 16,6475 1,7577 122 
 

Pastebėta, jog sausų medžių mediena yra minkštesnė  nei sveikų medžių. Greitai augančių medžių mediena tik 
šiek tiek minkštesnė nei lėčiau augančių. 
 
Išvados 
 

1. Eglės genotipų perkėlimas Lietuvoje iš santykinai šaltesnio šiaurės Lietuvos klimato į šiltesnį sėklinio rajono 
klimatą turi neigiamos įtakos: mažesnis medelių aukštis ir ankstesnė sezoninio augimo pradžia nei vietinių ir iš 
santykinai šiltesnio jūrinio klimato veikiamo 4 sėklinio rajono rytinės dalies Jurbarko rajono populiacijos 
medelių. 

2. Mociškių populiacijų palikuonių veisimas centrinės Lietuvos sėkliniame rajone būtų pelningas. 
 
Literatūra 
 

1. Danusevičius D., Gabrilavičius R., 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje.– Vilnius, 9-359  
2. Danusevičius D. 1999. Early genetic evaluation of growth rhythm and tolerance to frost in Picea abies (L.) Karst. Doctoral 

thesis, Swedish Univerity of Agricultural Sciences, Uppsala. 
3. Kaniauskaitė A. 2006. Paprsatosios eglės Lietuvos provencijų palikuonių produktyvumo ir kokybės palyginimas 

bandomuosiuose želdiniuose. Diplominis darbas, LŽŪU, 89 p. 
 
Summary 
 

The aim of this study was to assess wood yield and quality of open pollinated families of Norway spruce originating from 
10 populations in Lithuania. The experimental plantation was established in 1983 in Kazlu Ruda forest enterprise. The assessments 
were made in 2013: tree diameter, stem quality and harness. Families from the Mociškiai population (from the sea-side south seed 
zone, close to Konigsberg region) are the best. Population from Kazlu Ruda had a hardest wood. In general, the tend of a positive 
transfer effect from the wormer to a cooler climatic zone was observed. 
 
Darbo vadovas: prof. dr. Darius Danusevičius  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
MEDYNŲ VERTĖS ĮTAKOS MIŠKŲ URĖDIJŲ PRIVALOMIESIEMS MIŠKO 
ATKŪRIMO, APSAUGOS IR TVARKYMO DARBAMS EKONOMINĖ ANALIZĖ 
 
Justinas ŠIMKUS, el.p. j.simkus@gmu.lt 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-133 patvirtintas Privalomųjų 
miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja 
privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų išlaidų planavimo ir apskaitos miškų urėdijose tvarką. 
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos 
ir tvarkymo darbų normas (GMU).  

Organizuodami miško ūkinę veiklą, miško savininkai ir valdytojai neišvengiamai susiduria su miško vertinimo 
problema. Pagrindiniai miško vertės nustatymo tikslai rinkos šalyse – miško vertinimas jį perkant ar parduodant, 
mokesčių nustatymas, įvairių medynų ir augaviečių vertės palyginimas, ateities pajamų prognozė, įvairių medynų 
tvarkymo sprendimų priėmimas (G. Činga, 2005). 

Miško vertė nulemia potencialias miško valdytojo pajamas, o šios pajamos vėliau lemia valdytojo galimybes 
užtikrinti miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo išlaidų lygį. Šiame darbe nagrinėta medynų vertės įtaka miškų urėdijų 
privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimtims ir išlaidoms. 
 
Tikslas - nustatyti medynų vertės įtaką miškų urėdijų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų 
apimtims ir išlaidoms.  

 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti miškų urėdijų kertamos medienos vertę. 
2. Įvertinti miškų urėdijų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimtis ir išlaidas  (2007–

2011 m.). 
3. Įvertinti medynų vertės įtaką miškų urėdijų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų 

apimtims ir išlaidoms. 
 
Objektas 
 

1. Darbo objektas – miškų urėdijų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimtys ir išlaidos. 
2. Tyrimo metodika 
3. Duomenų rinkimas iš ataskaitų (MU-15, Valstybinė miškų apskaita), literatūroje ir informaciniuose šaltiniuose 

eančių duomenų analizė, duomenų regresinė analizė. 
 
Rezultatai 
 

Miškų urėdijų medynų vertės įtakai nustatyti buvo vertinti šie miško augaviečių parametrus apibūdinantys 
duomenys: 

 
1. Miško žemės vertė (Valstybinė miškų apskaita 2012-01-01); 
2. Medynų tūrio vertė (Valstybinė miškų apskaita 2012-01-01); 
3. Kertamo miško vidutinė vertė nenukirsto miško kainomis (Miškų urėdijų veiklos rodikliai 2007–2011 m.). 

 
Buvo nustatyti šie miškų urėdijų privalomųjų darbų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimčių ir 

išlaidų 2007–2011 metų vidutiniai dydžiai (Generalinės miškų urėdijos ataskaita MU-15): miško atkūrimo; miško 
želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos; miško sanitarinės apsaugos; miško priešgaisrinės apsaugos; laukinės gyvūnijos 
gausinimo ir apsaugos; jaunuolynų ugdymo; retinimo; sausinamojo tinklo remonto ir priežiūros; miško atkūrimo, 
įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos personalo išlaikymo išlaidų; 50 proc. bendrųjų ir administracinių 
išlaidų.  

Apskaičiuotas vidutinis 2007–2011 metų miškų urėdijų valstybinės reikšmės miško  plotas (Miškų urėdijų 
veiklos rodikliai 2007–2011 m.). 

Apskaičiuoti miškų urėdijų santykiniai privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų išlaidų 
dydžiai: miško atkūrimo darbų 1 ha atkurto ploto; miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbų 1 ha valstybinės 
reikšmės miško ploto; miško sanitarinės apsaugos darbų 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto; miško priešgaisrinės 
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apsaugos darbų 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto; laukinės gyvūnijos gausinimo ir apsaugos 1 ha valstybinės 
reikšmės miško ploto; jaunuolynų ugdymo darbų 1 ha ugdyto ploto; retinimo darbų 1 ha ugdyto ploto; sausinamojo 
tinklo remonto ir priežiūros 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto; miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir 
miškotvarkos personalo visų išlaikymo išlaidų 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto; 50 proc. bendrųjų ir 
administracinių išlaidų 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto.  

Santykiniais dydžiais apskaičiuota miško žemės vertė 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto, nenukirsto miško 
vertė 1 m³ likvidinio tūrio, medynų tūrio vertė 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto. 

Siekiant palyginti augaviečių kokybės įtaką miškų urėdijų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo 
darbų apimtims ir išlaidoms atlikta absoliutinių bei santykinių dydžių regresinė analizė (1, 2, 3 pav.). 

y = -5E-07x2 + 0,1027x + 70,727
R2 = 0,5785
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1 pav. Nenukirsto miško vertės ryšys su miško atkūrimo išlaidomis 
 

y = -0,527x2 + 107,63x - 1694,6

R2 = 0,3183
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2 pav. Santykinės nenukirsto miško vertės ryšys su miško atkūrimo išlaidomis 

y = 0,0169x2 - 1,3679x + 30,522

R2 = 0,3126
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3 pav. Santykinės nenukirsto miško vertės ryšys su miško priešgaisrinės apsaugos išlaidomis 
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1 lentelė. Absoliučių dydžių regresinės analizės determinacijos koeficientai 
 

Išlaidų grupė 
Nenukirsto miško 

vertė tūkst. Lt 
Žemės vertė      

(mln. Lt) 
Medyno tūrio vertė     

(mln. Lt) 

Miško atkūrimas  tūkst. Lt 0,5785* 0,3467 0,116 

Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga 
tūkst. Lt 

0,4306 0,3693 0,1014 

Miško sanitarinė apsauga  tūkst. Lt 0,3056 0,1614 0,372 
Miško priešgaisrinė apsauga  tūkst. Lt 0,0596 0,0622 0,6067* 
Laukinės gyvūnijos gausinimas ir apsauga tūkst. 
Lt 

0,5107* 0,2616 0,0342 

Jaunuolynų ugdymas  tūkst. Lt 0,3992 0,2146 0,1295 
Retinimai  tūkst. Lt 0,2625 0,3881 0,2029 

Sausinamojo tinklo remontas ir priežiūra  tūkst. Lt 0,2975 0,2601 0,1392 

Miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir 
miškotvarkos personalo visos išlaikymo išlaidos  
tūkst. Lt 

0,6694* 0,5303* 0,2078 

50% bendrųjų ir administracinių išlaidų  tūkst. Lt 0,6227* 0,5671* 0,2171 

*Determinacijos koeficientui esant didesniam nei 0,5 galima teigti, kad egzistuoja tam tikra priklausomybė. 
 
2 lentelė. Santykinių dydžių regresinės analizės determinacijos koeficientai 
 

Išlaidų grupė 
Nenukirsto 
miško vertė 

Lt/m³ 

Žemės vertė Lt 1 ha 
valstybinės reikšmės 
miško žemės ploto 

Medynų tūrio vertė Lt 1 
ha valstybinės reikšmės 

miško žemės ploto 
 Miško atkūrimas 1 ha atkurto ploto (Lt) 0,3183 0,0003 0,294 
Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga 
1 ha valstybinės reikšmės miško žemės ploto 
(Lt) 

0,0977 0,1352 0,0504 

Miško sanitarinė apsauga 1 ha valstybinės 
reikšmės miško žemės ploto (Lt) 

0,0974 0,0787 0,2519 

Miško priešgaisrinė apsauga 1 ha valstybinės 
reikšmės miško žemės ploto (Lt) 

0,3126 0,1527 0,5497* 

Laukinės gyvūnijos gausinimas ir apsauga 1 
ha valstybinės reikšmės miško žemės ploto 
(Lt) 

0,0211 0,0074 0,037 

Jaunuolynų ugdymas 1 ha ugdyto ploto (Lt) 0,1469 0,2687 0,0277 

Retinimai 1 ha ugdyto ploto (Lt) 0,0241 0,008 0,0583 
Sausinamojo tinklo remontas ir priežiūra 1 
ha valstybinės reikšmės miško žemės ploto 
(Lt) 

0,0086 0,04 0,1647 

Miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, 
naudojimo ir miškotvarkos personalo visos 
išlaikymo išlaidos 1 ha valstybinės reikšmės 
miško žemės ploto (Lt) 

0,0179 0,0527 0,0418 

50% bendrųjų ir administracinių išlaidų 1 ha 
valstybinės reikšmės miško žemės ploto (Lt) 

0,0003 0,2464 0,0951 

*Determinacijos koeficientui esant didesniam nei 0,5 galima teigti, kad egzistuoja tam tikra priklausomybė. 
 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus matyti, kad regresijos determinacijos koeficientas yra didesnis nei 0,5 tik kai 
kuriais atvejais, lyginant nenukirsto miško vertę (absoliutiniais dydžiais) su miško atkūrimo išlaidomis, laukinės 
gyvūnijos gausinimo ir apsaugos išlaidomis, miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos personalo 
visomis išlaikymo išlaidomis, bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis. Žemės vertės priklausomybė 
(absoliutiniais dydžiais) yra didesnė tik lyginant su miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos 
personalo visomis išlaikymo išlaidomis, bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis. Medyno tūrio vertės 
priklausomybė (absoliutiniais dydžiais) išskirtina tik lyginant ją su miško priešgaisrine apsauga. Vertinant santykiniais 
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dydžiais, išsiskiria tik medyno tūrio vertės 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto ir išlaidų miško priešgaisrinei 
apsaugai 1 ha valstybinės reikšmės miško ploto tarpusavio priklausomybė. Kitais atvejais mažas regresijos 
determinacijos koeficientas rodo, kad priklausomybė maža arba jos nėra. 

 
Išvados  
 

Vertinant medynų vertės įtaką privalomųjų urėdijų darbų apimtims ir išlaidoms nustatyta, kad didesnę įtaką 
nenukirsto miško vertė turi miško atkūrimo išlaidoms, laukinės gyvūnijos gausinimo ir apsaugos išlaidoms, miško 
atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos personalo išlaikymo išlaidoms, bendrosioms ir 
administracinėms išlaidoms. Žemės vertės rodikliai susiję su miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir 
miškotvarkos personalo išlaikymo išlaidomis, bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis. Vertinant santykiniais 
dydžiais, išsiskiria tik medyno tūrio vertės ryšys su miško priešgaisrinės apsaugos išlaidomis. 

 
Literatūra 
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2. Činga.G. Nenukirsto miško vertės apskaičiavimo metodikos parengimas.– Akademija, 2005. 
3. Generalinė miškų urėdija. Miškų urėdijų veiklos rodikliai.–Vilnius, 2007–2011. 
4. Valstybinė miškų tarnyba. Valstybinė miškų apskaita.-Kaunas, 2012. 

 
Summary 
 

Impact of the value of timber and forest land in State Forest Enterprises on compulsory expenditures of the enterprises is 
being analysed in the study. Expenditures on forest regeneration, treatment and protection of young stands, forest sanitary protection, 
fire protection, enhancement and protection of wildlife, precommercial thinning, personnel costs related to forest protection and 
reforestation as well 50 % of general and administrative costs were taken into account. 

It was concluded, that value of timber cut in State Forest Enterprises has an impact on expenditures for some compulsory 
forest operations, such as reforestation and protection and enhancement of wildlife. It is also related to personnel, administrative and 
general costs. 
 
Mokslinio darbo vadovas lekt. G.Činga. 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Miškininkystės sekcija 

 
ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS 
L.) IR PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES L. H. KARST.) RADIALIOJO 
PRIEAUGIO PRIKLAUSOMYBĖS NUO KLIMATINIŲ SĄLYGŲ YPATUMAI 
 
Tomas MAKŪNAS, el.paštas  makunastomas@gmail.com  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 

Medžių metinės rievės yra tinkamiausias rodiklis aplinkos pokyčiams tyrinėti, nes atspindi medžių augimo kaitą 
laike ir priklausomybę nuo klimato (Karpavičius, 2002; Hordo et al., 2009). Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) ir 
paprastoji eglė (Picea abies L. H. Karst.) yra vienos iš populiariausių medžių rūšių Europoje ir Lietuvoje, naudojamų 
dendrochronologiniuose ir dendroklimatiniuose tyrimuose (Hordo et al., 2009; Koprowski and Vitas, 2010 ), nes 
laikoma, kad spygliuočiai yra jautresni aplinkos būklės indikatoriai nei lapuočiai (Stravinskienė, 2009). Nepalankiomis 
augimo sąlygomis augantys medžiai labiausiai reaguoja į klimato pokyčius, t. y. jų metinių rievių plotis esti mažesnis, 
tuo tarpu palankiomis sąlygomis augančių medžių rievių plotis yra didesnis (Schweingruber, 1996). Ši medžių savybė 
padeda dendrochronologinei praeities klimato rekonstrukcijai, įgalina patikimai atkurti praeityje vykusius klimato 
pokyčius (Eronen and Zetteberger; 1996; Hordo et al., 2009). 

Remiantis literatūros duomenimis (Juknys et. al., 2002; Karpavičius, 2002; Augustaitis ir kt., 2005), medžių 
radialiniam prieaugiui lemiamos įtakos turi oro temperatūra vegetacinio laikotarpio pradžioje, o krituliai – pabaigoje. 
Taip pat radialinį prieaugį sąlygoja praėjusių metų rudens (rugsėjo, spalio mėn.) ir einamųjų metų žiemos (vasario 
mėn.), ankstyvojo pavasario (kovo, balandžio mėn.) ir vėlyvos vasaros (rugpjūčio mėn.) mėnesių temperatūra. Kritulių 
įtaka prieaugiui yra mažesnė nei temperatūrų. Todėl šiame darbe mes pabandėme patikrinti, ar pastarojo laikotarpio 
intensyvi klimato kaita sąlygoja Lietuvoje vyraujančių medžių rūšių specifines reakcijas. 
 
Tikslas 

Išsiaiškinti klimatinių rodiklių poveikį paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies 
L. H. Karst.) medžių stiebų prieaugiui. 
 
Uždaviniai 

1. Nustatyti pušies ir eglės metinio radialiojo prieaugio dinamiką. 
2. Nustatyti tirtų medžių rūšių kamienų skerspločio prieaugio ypatumus. 
3. Nustatyti oro temperatūrų ir kritulių kiekio įtaką pušies ir eglės metiniam radialiojo prieaugio formavimuisi. 

 
Tyrimo objektas  

Žemaitijos kompleksinio monitoringo stoties uždaras upelio baseinas, esantis Žemaitijos nacionaliniame parke.  
Šiame baseine vyrauja eglės medynai su negausia pušies priemaiša. Jame išskirti 37 tyrimo ploteliai, kuriuose 2010 m. 
rugpjūčio mėnesį buvo atrenkami arčiausiai centro augantys medžiai radialiajam kamienų prieaugiui nustatyti.  
 
Tyrimo metodika 

Atsižvelgiant į metodines rekomendacijas (Stokes et al., 1996; Stravinskienė, 2009), 2010 m. rugpjūčio mėnesį 
medienos gręžiniai paimti gręžiant Presslerio grąžtu 1,3 m (krūtinės) aukštyje nuo šaknies kaklelio. Laboratorijoje sausi 
gręžiniai buvo pamerkti į vandenį, kad medžių rievės atgautų pirmykštį plotį. Kad metinių rievių medienos kontūrai 
būtų geriau matomi, viena gręžimo pusė (ta, kurioje rievės geriau matosi) nupjauta specialiu peiliuku. Metiniam 
radialiajam prieaugiui (metinių rievių pločiui) matuoti buvo naudojama medžių rievių matavimo sistema LINTAB ir 
TSAP (angl. Time Series Analysis and Pressentation) programa. Matavimo tikslumas pasirinktas ±0,01 mm. Iš viso 
tyrimams naudota 20 pušies ir 46 eglės gręžiniai. Amžiaus įtakai eliminuoti buvo suskaičiuotas ir medžių kamienų 
skerspločių prieaugis. 

Vidutiniai kritulių kiekio (mm) ir oro temperatūrų (°C) duomenys (1900–2010 m.) gauti iš Telšių 
meteorologinės stoties archyvų. Pagal Lietuvos klimatinį rajonavimą teritorija yra Žemaičių klimatinio rajono Žemaičių 
aukštumos parajonyje. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 700–900 mm, vidutinė oro temperatūra šiltuoju periodu 
19–20°C, o šaltuoju laikotarpiu – -3°C – -4°C, laikotarpis su sniego danga – 90–100 dienų, be šalnų – 140–150 dienų, 
vegetacijos trukmė – 190 dienų. 

Metinio radialiojo prieaugio pokyčių priklausomybės nuo klimato veiksnių skaičiavimai bei jų statistinė analizė 
atlikta naudojantis Microsoft Excel ir StatSoft Statistica 8.0 programiniais paketais. Ryšiui tarp radialiojo prieaugio ir 
klimato veiksnių poveikio  nustatyti buvo naudota Pirsono koreliacinė analizė.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
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Žemaitijos nacionaliniame parke augačių paprastųjų pušų ir paprastųjų eglių radialiojo prieaugio 1925–2010 
metų laikotarpiu dinamika pateikta 1 paveiksle. Medžių metinio radialiojo prieaugio dinamikos įpatumus sąlygoja ne tik 
ekologinės augavietės sąlygos, biologinės medžių rūšių savybės, bet ir ilgalaikė klimato veiksnių kaita, kuri yra 
dominuojanti (Bitvinskas, 1997). Iš šio grafiko matyti, kad 1925–2010 metų laikotarpiu  Žemaitijos nacionaliniame 
parke augančių pušų ir eglių, lyginant tarpusavyje,pušies metinis radialinis prieaugis beveik visais metais buvo didesnis, 
tik tam tikrais laikotarpiais (1928–1932, 1980–1988 bei 2009–2010 metais) eglės prieaugis buvo didesnis nei pušies. 
Nuo 1925 metų tiek pušies ,tiek eglės pastebimas pakankamai staigus radialiojo prieaugio sumažėjimas,  atitinkamai 
4,32 mm (pušies) ir 2,35 mm (eglės) per metus (pušies iki 1929 m. sumažėjo iki 1,76 mm, o eglės iki 1926 m. iki 1,75 
mm per metus). Dar vienas didesnis pušų radialinio prieaugio pakitimas pastebėtas 1985–1998 metais (atitinkamai nuo 
1985 m. 0,9 mm prieaugio per metus iki 1990 m. padidėjo iki 3,5 mm, tačiau nuo tų metų ėmė mažėti ir iki 1998 m. 
sumažėjo iki 1,1 mm per  metus). Šiems didžiausiems medžių radialiojo prieaugio pakitimams įtakos turėjo nepalankios 
klimatinės sąlygos, nes remiantis literatūros duomenimis (Bitvinskas, 1989; Fritts et al., 1991; Sweingruber, 1996), 
medžių radialųjį prieaugį neigiamai veikia  žiemos ir pavasario šalčiai bei pavasario ir vasaros sausros. Ekstremalios 
žiemos (kai oro temperatūros nukrypimas nuo daugiamečio vidurkio viršija vidutįnį kvadratinį nuokrypį) XX amžiuje 
buvo 1924, 1947, 1950, 1963, 1969, 1979 ir 1996 metais. Didžiausios stichinės sausros (kai sausra trunka 4–5 
dešimtadienius) Lietuvoje 1961–1996 m. Laikotarpiu buvo 1971, 1992, 1994 ir 1996 metais (Buitkuvienė, 1998; 
Bukantis, 1998) ir šios klimatinės sąlygos  pušies ir eglės augimui turėjo neigiamos įtakos. Radialiojo prieaugio 
mažėjimo (dėl amžiaus didėjimo) tendencija būdinga abiem medžių rūšims ir praktiškai mažėja lygiagrečiai (pušies nuo 
3,2 iki 1,3 mm, o eglės nuo 2,5 iki 1,2 mm) (1 pav.). 
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1 pav. Pušies ir eglės metinio radialiojo prieaugio dinamika 1925–2010 metais 
 

Tirtų medžių rūšių kamienų skerspločių prieaugis pateiktas 2 paveiksle. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 
skerspločių prieaugis praktiškai neturi staigių esminių svyravimų (išskyrus pušų prieaugį 1979–1992 laikotarpiu) ir 
kinta apytikriai taip: pušies 1000–2000, o eglės 900–1800 mm2 per metus. Vidutinis pušies iki1020 ir eglės iki 900 mm2 
skerpločių prieaugio sumažėjimas  1980 metais, kaip manome, įvyko dėl ekstremalios 1979 metų žiemos. Tačiau eglės 
prieaugis atsistatė iškart ir stabilizavosi, o pušies pradėjo didėti tik po 5 metų, t. y. 1985 m. (vadinasi,eglė buvo 
atsparesnė už pušį atsistatymo procese dėl ekstremalios žiemos).  
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2 pav. Pušies ir eglės skerspločių prieaugio dinamika 1940–2010 metais 
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Nuo 1985 iki 1990 m. pušų skerspločių prieaugis staigiai šoktelejo, atitinkamai: nuo 922 iki 3682 mm2 per 
metus, bet nuo 1990 iki 1992 m. prieaugis staiga sumažėjo nuo 3682 iki 2160 mm2. Tokį pakankamai staigų paprastųjų 
pušų skerspločių prieaugio svyravimą (1985–1992 metais) yra sunku paaiškinti, bet greičiausiai tam įtakos turėjo ne 
klimatiniai veiksniai, o dėl žievėgraužio tipografo žalos pakenktų eglių žūtis ir konkurencijos sumažėjimas. 

Klimatinių veiksnių poveikis buvo nustatytas tirtų medžių rūšių kamienų skerspločių prieaugiui. Gauti 
koreliacijos koeficientai pateikti 3 paveiksle. Nustatyta, kad praėjusiųjų metų rudenį (rugsėjo mėn.) kritulių poveikis 
radialiniam prieaugiui buvo neigiamas abiejoms medžių rūšims, bet spalio mėnesį neigiamas buvo tik pušims ir 
koeficientas siekė -2,3. Žiemos ir ankstyvo pavasario mėnesiais koreliacijos koeficientas yra teigiamas ir statistiškai 
reikšmingas (p<0,05): eglių jis siekė 0,43, o pušų – 0,23. Tai akivaizdžiai demonstruoja kritulių limituojantį poveikį 
eglių augimui. Vegetacijos laikotarpio viduryje (birželio–liepos mėn.) kritulių poveikis tirtų medžių rūšių kamienų 
skerspločių prieaugiui taip pat skirtingas. Teigiamas koreliacijos koeficientas indukuoja sausrų neigiamą poveikį eglių 
augimui, kai tuo tarpu neigiamas ir nereikšmingas ryšys tarp kritulių kiekio ir pušų prieaugio rodo pušų atsparumą 
sausroms, t. y. iki šiol drėgmės stoka nėra pušų augimą limituojantis veiksnys. Išskirtinis vasaros pabaigoje (rugpjūtį) 
neigiamas kritulių poveikis tirtų medžių rūšių prieaugiui: eglėms (-0,29) ir pušims (-0,13), šiandien yra sunkiai 
paaiškinamas (3 pav.).  
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3 pav. Koreliacinis ryšys tarp pušų (P) ir eglių (E) kamienų skerspločių prieaugio ir mėnesinių kritulių kiekio 
praėjusiais ir einamaisiais metais 
 

Mėnesio vidutinių temperatūrų poveikis tirtų medžių rūšių skerspločių prieaugiui pateiktas 4 paveiksle. 
Nustatyta, kad žiemos ir ankstyvo pavasario mėnesiais (praėjusiųjų metų) pastebimas tik teigiamas ryšys ir jis iš esmės 
nesiskiria. Tai yra ir pušų, ir eglių augimą šiltesnės žiemos sąlygoja vienodai teigiamai. Didžiausias koeficiento 
skirtumas tarp eglių ir pušų yra gegužės mėnesį, atitinkamai 0,3 ir 0,12. Birželio mėnesį teigiamas ryšys išlieka tik pušų, 
o neigiamas ir reikšmingas tampa eglių. Eglės maksimalaus augimo laikotarpiu  dėl paviršinės šaknų sistemos tampa 
jautresnės karščiui. Vasaros pabaigoje teigiamas ryšys išlieka abejoms medžių rūšims.  
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4 pav. Koreliacinis ryšys tarp pušų (P) ir eglių (E) kamienų skerspločių prieaugio ir mėnesinių vidutinių temperatūrų 
praėjusiais ir einamaisiais metais 

Atsižvelgiant į nustatytus klimato kaitos dėsningumus, kai palaipsniui šiltėja šaltasis metų laikotarpis ir didėja 
kritulių kiekis, klimato kaitos sąlygomis eglės turėtų augti intensyviau nei paprastosios pušies medžiai. 
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Išvados 
1. Remiantis pušies ir eglės metinio radialiojo prieaugio dinamika (1 pav.) ir palyginus su įvairių šaltinių informacija, 

galima teigti, kad medžių radialiniam prieaugiui didelę įtaką daro ne tik ekologinės augavietės sąlygos, biologinės 
medžių rūšių savybės, bet ir klimatiniai veiksniai (krituliai bei temperatūra). 

2. Po 1979 metų ekstremalios žiemos eglių skerspločių prieaugis atsistatė ir stabilizavosi iškart, lyginant su pušų, kas 
reikštų ,kad eglės mažiau jautrios labai šaltoms žiemoms. 

3. Didesni kritulių kiekiai šaltuoju laikotarpiu buvo reikšmingesni paprastosios eglės medžių prieaugiui negu 
paprastosios pušies. Nustatytas sausrų neigiamas poveikis paprastosios eglės medžių prieaugiui. 

4. Temperatūros poveikis tirtų medžių rūšių radialiniam prieaugiui iš esmės nesiskyrė ir buvo teigiamas ir šaltuoju, ir 
vegetacijos laikotarpiu. Karščio neigiamas poveikis prieaugiui nustatytas tik birželio mėnesį ir tik eglėms. 

5. Pastarojo laikotarpio klimato kaitos sąlygomis paprastosios eglės turėtų augti intensyviau  nei paprastosios pušies 
medžiai. 
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Summary 
 
PECULIARITIES OF RADIAL GROWTH OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) AND SPRUCE (PICEA 
ABIES KARST LH) IN NATIONAL PARK OF ŽEMAITIJA DEPENCED ON CLIMATIC CONDITIONS 
 

Researches were made at the complex monitoring station of Žemaitija. There were measured the boreholes of 20 Scots pines 
and 46 spruces. The aim of researches is to find out how different climatic indicators effect the growth of pines and spruces. To find 
out the connection between the radial growth and climatic factors there was used the Pearson's correlation analysis. 

It was established that the annual radial changes in growth of pines and spruces are strongly influenced by climatic factors 
(precipitation and temperature). Larger amount of precipitation during the cold period was more significant for the growth of spruces 
than Scots pines. The effect of temperature to researched species in essence was the same and positive in cold  and vegetative period. 
The more intensive growth of spruces was conditioned by warmer period of winter and spring and more plenteous amount of 
precipitation in cold and vegetative period. The fundamental factor limited their growth is high temperature in June. It seems, the 
latter change of climate has to condition more intensive growth of spruces  in the future. 

 
Darbo vadovas prof. dr. Algirdas Augustaitis 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Taikomosios ekologijos sekcija 

 
KLIMATO KAITOS ĮTAKA MIŠKO KENKĖJAMS 
 
Irina ANDRIUŠKEVIČIENĖ 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
      Klimato kaita yra viena didžiausių grėsmių Žemėje. Miškai, juose augantys augalai, miško gyvūnija taip pat 
veikiami klimato kaitos reiškinio. Pasaulyje, Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje pripažinta, kad šiuo metu vykstanti 
globali kaita, apimanti klimato pokyčius ir didėjantį antropogeninį poveikį yra pavojinga visuomenei, jos gyvenamajai 
ir ypač gamtinei aplinkai, tolesnei ekonominei raidai (D.H.Pauža, 2010, Vilnius, p. 2). Pagal ES Miškų veiklos planą 
siekiama palengvinti ES suderinamumą su įsipareigojimais dėl klimato kaitos sušvelninimo, paskatinti prisitaikyti prie 
šios kaitos padarinių, veikti pagal Europos miškų monitoringo sistemą, stiprinti Europos miškų apsaugą, palaikyti ir 
stiprinti miškų apsaugines funkcijas (Cost FP0703 Echoes veikla, Vilnius, 2008). Šiame straipsnyje analizuojamas 
klimato kaitos poveikis miško miško kenkėjams. 
 
Tyrimų tikslas - ištirti klimato kaitos poveikį miško kenkėjams. 
 
Tyrimo uždaviniai  
 

1. Apžvelgti klimato kaitos svarbą miško ekosistemoms. 
2. Išskirti ir aptarti pagrindinius miško kenkėjus, jų rūšis. 
3. Išanalizuoti, kokį poveikį klimato kaita turi miško kenkėjams. 

 
Tyrimų objektas ir metodai  
 
    Darbe naudojami  šie metodai:  

- Mokslinės literatūros analizė. Šis metodas reikšmingas darbe, nes siekiama atskleisti mokslinį požiūrį į klimato 
kaitos problematiką, naudingas apibrėžiant pagrindines definicijas;  

- Palyginimo ir apibendrinimo metodai. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas  
 
      Miškų būklės blogėjimas, tendencingas jų produktyvumo mažėjimas ir  apsauginių funkcijų silpnėjimas yra ne 
tik Lietuvos, tačiau ir  Europos  bei viso pasaulio ekologinė problema. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija 
pažymi, kad nuo XX a. pradžios planetos oro temperatūra pakilo 0,7oC, Europoje – 1oC. Per XXI a. ji gali padidėti dar 
1,5–5,5oC, o Pasaulio vandenyno lygis pakilti 0,2–0,5 m (IPCC, 2007). 
     Viena iš pagrindinių miško ir jo ekosistemos nykimo priežasčių yra užterštas oras. Paskutiniais XX amžiaus 
dešimtmečiais dėl pramonės ir transporto plėtros bei intensyvėjančio žemės ūkio didėjo aplinkos tarša, ir jos poveikis 
yra jaučiamas visiems gamtos komponentams. Taršos poveikis silpnino visas ekologines sistemas, jų atsparumą ir darė 
neigiamą įtaką savireguliacijos procesų stabilumui. Ekosistemoje sukauptas organinės medžiagos kiekis yra kiekvienos 
ekosistemos stabilumo garantas. Pagal šį pagrindinį rodiklį yra vertinama ekosistemos būklė ir ekologinė jos situacija.  
Daugelis pasaulio šalių, taip pat ir Europos Sąjungos valstybės, vadovaujant JT Europos Ekonomikos Komisijai ir 
Europos Ekonominei Bendrijai, pradėjo vykdyti ryžtingus veiksmus,  skatinančius valstybes rengti miškų monitoringą ir 
nenutrūkstamai stebėti miškų būklę. Lietuvos Respublikos miškų būklė yra stebima nuo 1989 metų vykdant regioninio 
miškų monitoringo programą. Šios programos metu atliekami reikiami testai ir taikomi metodai ne tik suteikia galimybę 
objektyviai įvertinti miškų būklę visose geografinėse teritorijose, bet ir diagnozuoti ankstyvos stadijos miško 
ekosistemų pažeidimus, prognozuoti miško būklę ateities perspektyvoje ir retrospektyviai analizuoti pokyčius. Kadangi, 
kaip nurodo autorė V. Stravinskienė (2001), miškai dėl savo ilgaamžiškumo yra vieni iš tinkamiausių gamtinės aplinkos 
būklės indikatorių,jie daro įtaką ekosferoje vykstantiems procesams, taip pat reaguoja į antropogeninių veiksnių daromą 
poveikį, todėl atspindi klimato kaitos ir teršalų poveikį. Ypač jautrūs užterštumui yra spygliuočių medžiai, todėl  nuo jų 
priklauso ir miško kenkėjų būklė (Stravinskienė, Erlickytė, 2003). 
    Klimato kaitos ir jos poveikio ekosistemoms tyrimai pastaruoju metu tampa viena iš prioritetinių sričių. Tačiau 
klimato kaitos poveikis nėra vienareikšmiškas. Ekosistemos, kisdamos dėl klimato atšilimo keliamų veiksnių, turi 
grįžtamąjį poveikį ir pačiam klimatui: ekosistemose besikaupianti anglis, vykstant augalų fotosintezei, augalams 
kvėpuojant ir dirvožemyje yrant organinėms medžiagoms, grįžta atgal į atmosferą. Šiam procesui ypač didelės įtakos 
turi temperatūrų ir drėgmės režimai, vegetacinio laikotarpio pradžia, trukmė ir daugelis kitų meteorologinių veiksnių.  
Atliktų tyrimų išvados parodo, kad pastovūs ir greiti klimato pokyčiai gali labai paveikti nusistovėjusį konkurencinį 
rūšių balansą miškuose. Tai gali būti miškų degradacijos ar net žūties priežastis. Todėl šios prioritetinės srities 



78 
 

 

aktualumas yra akivaizdus – miško augalai ir gyvūnija taip pat yra veikiami klimato kaitos. Šiame straipsnyje 
nagrinėjamas klimato kaitos poveikis miško kenkėjams. Mokslinėje literatūroje yra nurodoma, kad viena iš  svarbiausių 
kategorijų miškininkystėje yra kenkėjų kategorija. Smulkiau jie yra skirstomi į spyglius ir lapus graužiančius, (lapuočių, 
spygliuočių) medžių liemenų, jaunuolynų (šaknų ir ūglių), vaisių ir sėklų kenkėjus (1 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Įvairių patologinių veiksnių pakenktų valstybinių miškų plotai Lietuvoje (MSAT duomenys) 
 
    Vabzdžiai yra viena iš gausiausių rūšinės įvairovės organizmų grupių mūsų planetoje. Iš 1,6 mln. registruotų 
organizmų rūšių 56,4 proc. sudaro vabzdžiai, kai tuo tarpu stuburiniai sudaro tik 2,7 , augalai – 14,3 , grybai – 4,2 proc. 
Tokia didelė vabzdžių rūšių įvairovė rodo, kad jie daro didelę įtaką visai mūsų aplinkai ir, aišku, miškams (Gedminas, 
2012) (2 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Vabzdžių pažeidimai Lietuvos miškuose 
 
     Miškuose gausu miško kenkėjų rūšių, kurias trumpai apžvelgsime pagal tai, kokiems medžiams kenkiama, t. y. 
spygliuočiams ar lapuočiams. 
    Pietų Lietuvos pušynų spyglius nuolat kas keleri metai apgraužia pušinio verpiko, pušinio pelėdgalvio, 
sprindžių ir sfinksų, verpiko vienuolio vikšrai. Šiems drugiams būdinga savita biologija , ekologija ir populiacijos 
gausėjimo dinamika. Tačiau pastebėta, kad palankios sąlygos pušų kenkėjams vystytis susidaro ne visuose mūsų šalies 
pušynuose. Pušiniai verpikai iki šiol masiškai puldavo tik Dzūkijos pušynus, verpikai vienuoliai – Druskininkų, 
Varėnos, Veisiejų, Jurbarko, pušiniai pelėdgalviai – Varėnos, Druskininkų ir Veisiejų pušynus. Be drugių vikšrų, pušų 
spyglius graužia ir pjūklelių lervos. Mūsų pušynus dažniausiai puola paprastieji pušiniai pjūkleliai (Dzūkijos ir 
Neringos pušynuose) ir žvaigždėtieji pjūkleliai audėjai (tik Ignalinos pušynuose) (Gedminas, Lynikienė, 2011) ( 3 pav.). 
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miško apsaugos sistemos: LIETUVOS MIŠKŲ KENKĖJAI

Spyglius graužiantys
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3 pav. Spyglius graužiančių kenkėjų židinių plotai Lietuvoje (MSAT duomenys) 
 
    Jei pušų spygliai nugraužti nedaug (iki 30 proc.), medžiai be ypač didelių nuostolių atkuria prarastąją fitomasę. 
Tačiau jei medžiai netenka daugiau spyglių arba jų visų (100 proc. defliacija), metinis pušų prieaugis sumažėja iki 
minimumo ir normalų lygį pasiekia tik po 5–6 metų. Pakartotinis (kitais metais) spyglių nugraužimas gali nužudyti 
medį.  
    Žemos temperatūros ir kenkėjų miškui padaroma žala įvertinta remiantis klimato prognozėmis pagal SMHI-
RCA3 scenarijų, naudojantį septynis Pasaulinio klimato modelius (van der Linden ir Mitchell, 2009). Numatoma, kad 
didžiojoje BJR dalyje eglių kinivarpų pirmos kartos puolimas padažnės nuo 0 iki 5 metų 2011–2040 m. laikotarpiu ir 
nuo 0 iki 20 metų 2070–2098 m. laikotarpiu, abu laikotarpius lyginant su 1961–1990 m. (4 pav.). Numatoma, kad 
Vokietijoje ir Lietuvoje antros kartos puolimų padažnės iki 5 metų 2011–2040 m. laikotarpiu, o 2070–2098 m. 
laikotarpiu Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje ir piečiausioje Švedijos dalyje antros kartos puolimų 
padažnės iki 5–17 metų (Klimato kaitos poveikis gamtinei aplinkai Baltijos jūros regione, 2012). 

 

4 pav. Numatomas eglių kinivarpų pirmos ir antros kartos puolimo dažnumo pokytis 2011–2040 m. ir 2070–2098 m. 
laikotarpiais, lyginant su 1961–1990 m. (van der Linden ir Mitchell, 2009) 

 
    Medžių lapus graužiančių kenkėjų  yra daug daugiau nei spyglius graužiančių. Tačiau lapuočiai lapų netekimą  
lengviau pakenčia nei spygliuočiai, netekdami spyglių. Pagrindiniai Lietuvoje rūpesčių keliantys lapus 
graužiantys kenkėjai: grambuoliai (kenkia ąžuolams, beržams, gluosniams), mažieji ir didieji žiemsprindžiai (ąžuolams, 
beržams), neporiniai verpikai (beržams), ąžuoliniai lapsukiai (ąžuolams), alksninukai (alksniams), ievinės kandys 
(ievoms) ir kt. (Gedminas, Lynikienė, 2011). 
    Liemenų kenkėjai dažnai ekologų vadinami „miško sanitarais“, kadangi jie vykdo apsilpusių medžių atranką 
miškuose. Tačiau susidarius palankioms sąlygoms kamienų kenkėjų skaičius medynuose padidėja šimtus kartų ir 
tuomet „miško sanitarai“ virsta miško kenkėjais. Vieni iš tokių aktyvesnių mūsų medynuose liemenų kenkėjų yra 
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žievėgraužiai tipografai ir graveriai (kenkia eglėms, pušims), margieji karnagraužiai (uosiams), didieji ir mažieji 
kirpikai (pušims), briaunotieji ir dygieji ragijai (pušims, eglėms), pušiniai ožiaragiai (pušims), mažieji ir didieji 
drebuliniai ūsuočiai (drebulėms) ir dar daug kitų.  
    Čia paminėjome tik nedidelę dalį pagrindinių vabzdžių, darančių didelę įtaką miško ekosistemos procesams. 
Savaime aišku, kad tokioje didelėje vabzdžių įvairovėje kai kurios rūšys yra potencialūs miško kenkėjai ir nežinia, kada 
„išmuš jų valanda“. O tai dažniausiai atsitinka vykstant globaliems aplinkos pokyčiams dėl  klimato kaitos, stichinių 
nelaimių, saulės aktyvumo, taip pat dėl antropogeninių veiksnių poveikio. Galima drąsiai teigti, kad vabzdžiai miške 
palaiko ir kontroliuoja miško ekosistemos stabilumą. Žinoma, ne visada miško vabzdžių vykdoma veikla sutampa su 
miškų ūkio interesais, tačiau kaip ir kiekvienoje veikloje ar srityje, taip ir gamtoje galima rasti kompromisų, kurie būtų 
naudingi tiek žmonėms, tiek gamtai (Gedminas, Lynikienė, 2011).  
    Stiprinant miško atsparumą kenkiantiems organizmams pirmiausia reikėtų panaudoti gamtos sukurtus 
savireguliacijos mechanizmus. Reikia atsižvelgti, kad žemės ūkis ir miško sistema yra labiausiai nuo meteorologinių ir 
klimatologinių veiksnių priklausomos sritys. Šiuo metu atliekami tyrimai rodo, kad galimi ir teigiami, ir neigiami 
pokyčiai kintant klimatui. Kaip svarbiausi kenkėjų plitimą lemiantys veiksniai dažniausiai yra nurodoma temperatūra, 
kritulių kiekis ir santykinė oro drėgmė (Kaip klimato pokyčiai..., 2012). Šiltėjant klimatui vieni kenkėjai gali pasidaryti 
mažiau kenksmingi, kitų daroma žala gali padidėti. Kai kurios kenkėjų rūšys gali persikelti iš vienų regionų į kitus ir 
gali išsivystyti daugiau nei įprasta generacijų. Rusijos mokslininkų atlikta kenkėjų geografinio pasiskirstymo analizė 
parodė, kad kai kurių rūšių kenkėjai iš pietinių regionų pasislinko į centrinius ar šiaurinius, o iš vakarinių – į rytinius. 
Klimato rodiklių kaita sukelia dažnesnius ir intensyvesnius kenkėjų protrūkius, kurie yra susiję su kenkėjų ir ligas 
sukeliančių organizmų paplitimo sričių pokyčiais šiauriau ir link aukštumų. Pavyzdžiui, eglių pumpurus graužiančių 
kirminų protrūkiai dažnai pasireiškia po sausros laikotarpio. Didesnėje temperatūroje  susiformuoja daugiau kirminų 
kiaušinėlių (pvz., kiaušinėlių , padėtų esant 25o C temperatūrai, bus apie 50 proc., daugiau nei padėtų esant 15 laipsnių 
temperatūrai). Žinoma, kai kurie kenkėjų protrūkiai gali užsitęsti tuo atveju, jei nėra vėlyvųjų pavasario šalnų, kurios 
sunaikina medžių atžalų kaip kirminų maisto šaltinį (Klimato kaita ir biologinė įvairovė, 2012).  
     Lietuvoje vis dažniau pasitaiko  anomalių žiemų, kurios taip pat turi reikšmingos įtakos miško kenkėjams, 
kadangi šiltos žiemos sudaro sąlygas jiems geriau peržiemoti. Yra visuotinai pripažinta, kad vabzdžių gausumui stiprią 
įtaką padaro didelės neigiamos žiemos temperatūros, dėl kurių sušąla silpnesni kenkėjai. Kaip pavyzdį pateikiame 1993 
metais liemenų kenkėjo žievėgraužio tipografo invaziją, kuri nusiaubė Lietuvos eglynus, ir, manoma, kad pirminė 
priežastis buvo ne tik daug vėjavartų, tačiau ir šiltos žiemos. Tuo metu nuo šių vos kelių milimetrų dydžio vabalėlių 
nukentėjo beveik trečdalis vyresnio amžiaus (daugiau kaip 60 metų) Lietuvos eglynų. Dėl klimato kaitos pablogėjusi 
miško būklė  daro  įtaką vabzdžių  kenkėjų bei medžių ligas sukeliančių mikroorganizmų populiacijoms. Jas veikia ne 
tik kiekybiškai, tačiau, labai tikėtina, kad gali kisti ir paplitimo arealai (Ozolinčius, 2011) (5 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 pav. Vėjavartų ir žievėgraužio tipografo židinių plotai Lietuvoje (MSAT duomenys) 
 
Išvados 
 
   Daugiausia problemų dėl klimato kaitos poveikio susidaro vabzdžių genetinei įvairovei. Esant staigiems 
klimato pokyčiams ir papildomai veikiant atmosferos taršai, esamos rūšys gali netekti nemažos dalies genetinės 
įvairovės arba, atvirkščiai, jų invazija gali būti gausesnė. Todėl medžių populiacijų galimybės prisitaikyti prie 
nepalankių aplinkos veiksnių komplekso gali labai sumažėti.  Augimo sąlygų pokytis keis ir rūšių konkurencijos 
pajėgumus. Atsiras naujos miškų bendrijos. Galimos naujos kenkėjų ir ligų invazijos gali paspartinti miškų žuvimą ir 
padidinti tyrlaukių plotus. Visa tai, žinoma, sukeltų pagreitintą taip vadinamųjų pionierinių rūšių plitimą ir menkaverčių 
medelynų susidarymą.  
    Miškai yra ypač jautrūs klimato kaitai. Kintanti oro temperatūra, kritulių kiekis gali padaryti labai didelę įtaką 
miškų ūkiui.  Pakitusios klimato sąlygos (ypač šiltesnės žiemos) darys įtaką naujų ligų ir kenkėjų atsiradimui, kurie gali 
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padaryti didelę žalą dabar Lietuvos miškuose augantiems medžiams. Naujų kenkėjų plitimas didins investicines 
sąnaudas. Klimato sąlygų ženklus atotrūkis nuo optimalių gali sumažinti kai kurių medžių rūšių produktyvumą.  
    Apibendrinus literatūros duomenis bei vadovaujantis ekspertų patirtimi galima daryti prognozes, kad šiltėjantis 
klimatas Lietuvoje sukuria ne visiškai įprastą ekologinę situaciją, su kuria yra susiję nepageidaujami abiotiniai bei 
biotiniai miškų aplinkos  pokyčiai. Tikėtina, kad tokie evoliucijos požiūriu santykinai staigūs aplinkos pokyčiai gali 
neigiamai veikti miškų ekosistemas bei atskirus jų komponentus.  
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Summary 
 
THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE TO FOREST PESTS 
 

Climate change is one of the biggest threats to the Earth. The forests contain plants, forest wildlife also affected by climate 
change phenomenon. Around the world, the European Union (EU) and Lithuania recognized that currently observed global change, 
including climate change and increasing anthropogenic impact is dangerous to the public, and especially the living natural 
environment for further economic development. This article analyzes the implications of climate change and threats to forest 
disturbance, namely forest pests. The aim - to investigate climate change on forest pests. 
The methods of scientific literature analysis, comparison and generalization techniques. Summarizes the published data and by the 
expertise we can make predictions that the warming climate in Lithuania creates a fully normal ecological situation with which they 
are associated adverse abiotic and biotic changes in the forest environment. It is possible that such evolution in terms of a relatively 
sudden changes in the environment can adversely affect forest ecosystems and their components. Also changed climate conditions 
lead to the emergence of new pests that can cause damage is already growing in the Lithuanian forest trees. New diseases and pests 
increases the investment costs of the sanitary protection of forests. 
 
Darbo vadovas  prof. Algimantas Žiogas  
Aleksandro Stulginskio Universitetas, Agronomijos fakultetas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas. 
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PUŠIES ŽĖLIMAS PO NEPLYNŲJŲ KIRTIMŲ NORULIŲ GIRININKIJOJE 
 
Žydrūnas BALČIUS 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas 
 
Įvadas 
 

Lietuvoje paprastosios pušies medynai užima 35,5 proc. šalies ploto. Tai didžiausią plotą užimantys medynai, 
daugiausiai susitelkę Pietų ir Pietryčių Lietuvoje. 

Natūralus miško atsikūrimas aktualus tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu. Tinkamai taikant žėlimą 
skatinančias priemones sumažinamos medynų atkūrimo išlaidos, tai yra labai aktualu rinkos ekonomikos sąlygomis. 
Paliekant sėklinius medžius išsaugoma biologinė įvairovė, miškas atželia iš vietinių, geriausiai prisitaikiusių prie 
ekologinių sąlygų medžių, išsaugoma genotipinė įvairovė. Nedaug pakinta paukščių ir kitų gyvūnų buveinės 
(Kurlavičius, 2003),  kartais net pagerėja. Tai atitinka tarptautinių susitarimų biologinės įvairovės išsaugojimo 
klausimais dvasią (Rio de Žaneiras, Helsinkis ir t.t.). 

Teigiama, kad dirbtiniu būdu atkurti pušynai produkuoja daugiau medienos (Aučyna, Danusevičius, 1997; 
Mikšys, 1999), bet savaiminės kilmės medynai yra gyvybingesni ir atsparesni už kultūrinius (Leibundgut, 1981). B. 
Labanausko ir K. Narbuto (1969) manymu, racionaliausia yra neplynai kirsti pušynus Na ir Nb tipo augavietėse, nes čia 
palanku taikyti žėlimą skatinančias priemones. 

Siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių miško poreikius ir 
užtikrinti miškų išsaugojimą ateities kartoms, pripažįstant ilgą miško augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų 
skirtumus bei sąveiką, skątinamos sąlygos, kuriomis teisingai tvarkomi miškai duotų šaliai ekonominę naudą. Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą Aplinkos ministerija patvirtino Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategiją. 
Joje numatyta užtikrinti miškų ekosistemų stabilumą, biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, 
jų kokybės ir sveikatingumo gerinimą (LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos miškų ūkio... 2002 m). Tai 
tiesiogiai palietė miškų ūkį. Dėl to pradėti plačiau taikyti neplynieji kirtimai. 

Iš neplynųjų kirtimų plačiausiai taikomi atvejiniai kirtimai. Atvejiniais kirtimais medynas iškertamas per 2–3 
kartus (atvejus), kirtimus kartojant kas 5–10 metų. Šių kirtimų metu medyne periodiškai iškertami brandūs bei 
nepageidaujamų rūšių medžiai. Pušynuose dažniausiai taikomi supaprastinti atvejiniai kirtimai. Jų metu miškas 
iškertamas per du kartus. Pirmu kartu iškertami mažiau vertingų rūšių, ligoti medžiai, o paliekami perspektyviausi 
medžiai, kurie iškertami antru kirtimų atveju. Po pirmo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo rekomenduojama palikti 
0,2–0,3 skalsumo medynus (Kairiūkštis, 1979; Miško kirtimų taisyklės, 2010,).  

Neplynieji kirtimai turi  pliusų ir minusų. Kertant medynus neplynaisiais kirtimais užtikrinamas 
nenutrūkstamas miško naudojimas, taip pat sustabdoma nepageidaujama rūšių kaita bei padidėja stambios medienos 
išeiga (A. Juodvalkis, L. Kairiūkštis, 2009).  

Taikant neplynuosius kirtimus dažniausiai užtikrinamas savaiminis miško atsikūrimas, o tai sutrumpina miško 
išauginimo laiką ir sutaupoma lėšų, nes nereikalingi miško želdiniai bei neretais atvejais ir jaunuolynų ugdymas. 
Tačiau kertant medynus neplynaisiais kirtimais pasunkėja biržių atrėžimas ir jų eksploatacija, sunkiau mechanizuoti 
kirtimus. Dažnai kirtimų metu pažeidžiama dalis medžių, kurie vėliau užsikrečia puviniu. Išretinus medyną drėgnesnėse 
augavietėse gali pasireikšti vėjavartos ir vėjalaužos. Po atvejinių kirtimų susiformavęs medynas ne visada būna 
reikiamo skalsumo ir produktyvumo, todėl reikia papildomai įveisti želdinius (Juodvalkis, 2008). 

 
Tikslas - ištirti Druskininkų miškų urėdijos Norulių girininkijos grynųjų pušynų, augančių nederlingose augavietėse, 
žėlimo ypatumus po atvejinių kirtimų. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti gyvybingų ir žuvusių savaiminukų tankį pušynų kirtavietėse Na, Nb miško augavietės tipuose.  
2. Nustatyti žėlinių intensyvumą skirtingo amžiaus kirtavietėse. 
3. Išsiaiškinti dirvos mineralizavimo būdo ir laiko įtaką žėlimo intensyvumui. 
 

Objektas 
 

Tyrimo objektas buvo VĮ Druskininkų miškų urėdijos Norulių girininkijos 2005–2011 m. iškirstų 15 atvejinių 
kirtimų kirtaviečių. 

Tyrimas atliktas Druskininkų miškų urėdijos Norulių girininkijos 96/8, 89/10, 136/6; 18, 52/17, 131/15a, 
155/8, 158/3, 96/19, 89/13, 43/60, 53/27, 149/16, 90/28, 97/1a kvartalų sklypuose, juose 2005–2011 metais buvo 
iškirstos atvejiniais kirtimais skirtingų dydžių ir konfigūracijų kirtavietės, kurių didesnė dalis priskirta IV miškų ūkinei 
grupei. Šiuose pušies medynuose paliktos priedangos buvo 100–120 metų amžiaus, II–IV boniteto sėkliniai medžiai. 
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Metodai 
 

Tyrimų metu 2011–2012 metais kiekvienoje atvejinių kirtimų kirtavietėje buvo tolygiai išdėstytos apskaitos 
aikštelės sąlyginai  vienodais atstumais sklypų įstrižainių kryptimis, siekiant atlikti žėlinių apskaitą ir įvertinti jų 
kokybę. Apskaitos aikštelių kiekis priklausė nuo kirtavietės ploto, t. y. ne didesnėse nei 1 ha kirtavietėse buvo išdėstytos 
penkios aikštelės, 1–3 ha – aštuonios ir didesnėse kaip 3 ha – ne mažiau kaip dešimt apskaitos aikštelių. Apskaitos 
aikštelių plotas priklausė nuo žėlinių tankumo. Kadangi mūsų vertinami žėliniai buvo reti (< 2 tūkst. vnt./ha) arba 
vidutinio tankumo (2–8 tūkst. vnt./ha),  atitinkamai apskaitos aikštelės buvo imamos po 10 m2 ploto. Šiuose sklypuose 
buvo skaičiuojami rasti savaiminukai. Žėlinių kokybė nustatyta vadovaujantis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais 
(Žin.., 2008, Nr.45-1702). Apskaitos bareliuose buvo įvertinama medžių rūšis, savaiminukų gyvybingumas, pažeidimai.  

Žolinės dangos agresyvumas miško žėlimui buvo vertinamas pagal Karazijos ir kt. (1997) metodiką. Gautiems 
tyrimų duomenims apdoroti ir analizuoti panaudota Excel kompiuterinė programa.  
 
Rezultatai 
 

Tyrimo metu neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse rasta tik pušies ir beržo savaiminukų. Atvejinių kirtimų 
kirtavietėse buvo įvertintas jų gyvybingumas: Na augavietėje gyvybingi pušies savaiminukai sudarė 45., o beržo – 88 
proc. Žuvusių savaiminių pušaičių rasta 55, o žuvusių beržiukų – 11proc. (1 pav.). 

 

Na augavietėje gyvybingi ir žuvę pušies bei beržo 
žėliniai

900
800

1100

100

0

200

400

600

800

1000

1200

Pušis Beržas

Sa
v
ai
m
in
u
kų
 s
k
ai
či
u
s 
vn
t.
/h
a

Gyvybingi

Žuvę

 
1 pav. Pušies ir beržo gyvybingų ir žuvusių savaiminukų santykis Na augavietės kirtavietėse 

Po pirmojo kirtimų atvejo išretintuose pušies medynuose Nb augavietėje gyvybingų savaiminių pušų rasta 36, 
o beržo– 85 proc. Žuvę pušies savaiminukai sudarė 63, o beržo –14 proc. (2 pav.). 

 

Nb augavietėje gyvybingi ir žuvę pušies bei beržo žėliniai
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2 pav. Pušies ir beržo gyvybingų ir žuvusių savaiminukų santykis Nb augavietės kirtavietėse 
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Kaip matyti iš 1 ir 2 paveikslo, po pirmojo kirtimų atvejo pušis geriau žėlė Nb augavietėje negu Na, 
tačiau po galutinių kirtimų  daugiau gyvybingų pušies žėlinių rasta Na augavietėje. 

Analizuojant kirtavietės amžiaus įtaką savaiminukų gausai buvo nustatyta, jog pušies žėlinių kiekis su 
kiekvienais po kirtimų metais nežymiai didėja Na augavietėje, o beržiukų atsiranda antrais trečiais metais, o ketvirtais 
penktais šeštais metais jų skaičius darosi gausesnis Na augavietėje (3 pav.).     
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 3 pav. Perspektyvių  pušies ir beržo žėlinių tankis skirtingo amžiaus kirtavietėse 

 
Analizijuojant rastų savaiminukų Nb augavietėje skaičių matyti (4 pav.), kad didesnis pagausėjimas 

užfiksuotas po 5 kirtimų metais. Beržo savaiminukų Nb augavietėje, kaip ir Na augavietėje, atsiranda 2 metais ir su 
kiekvienais metais gausėja.  
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4 pav. Perspektyvių pušies ir beržo žėlinių tankis  skirtingo amžiaus kirtavietėse 

 
Taigi tyrimo metu buvo nustatyta , jog po pirmojo kirtimų atvejo žėlinių formavimuisi didelės įtakos turėjo 

augavietė ir kirtavietės amžius. Abiejose tirtose augavietėse (Na ir Nb) savaiminių pušų didžiausias tankis buvo penktais 
po atvejinių kirtimų metais, o beržo tankis didėjo sparčiau nei pušies jau 3 metų kirtavietėje. 

Pušies ir beržo savaiminukų tankis priklauso ir nuo žėlimo skatinimo priemonių (Karlsson, Orlander, 2000, 
Suchockas, 2002 ir kt.).   

Buvo tirta ir dalinio dirvos ruošimo įtaka  žėlinių formavimuisi. Tyrimų objektuose dirva buvo ruošiama 
pavasarį ir rudenį. Gauti rezultatai pateikiami (5 pav.). 
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5 pav. Perspektyvių žėlinių tankis priklausomai nuo dalinio dirvos įdirbimo laiko 

 
Po atvejinių  pirmo atvejo kirtimų sklypuose dirvai dirbti buvo naudotas plūgas PKL - 70. Dviejose 

kirtavietėse buvo naudota freza TPF - 1. Pavasarį ruoštoje dirvoje pušies savaiminukų skaičius  Nb augavietėje rastas 
2,6 karto didesnis negu ruoštoje  rudenį. Beržiukai gerai žėlė tiek rudenį, tiek pavasarį ruoštoje dirvoje.  

Žėlinių kokybei didelį poveikį daro žolinės dangos gausa. Mes tyrėme šios dangos agresyvumo poveikį pušies 
ir beržo žėlinių tankiui (6 pav.). 

 

 
6 pav. Pušies ir beržo  savaiminukų priklausomybė nuo žolinės dangos agresyvumo laipsnio 

 
Analizuojant 6 paveiksle gautus rezultatus matyti, kad gausėjant žolinei augmenijai, pušies žėlinių tankis 

mažėja, o beržo – didėja. Beržo viena iš gausėjimo priežasčių yra ta, kad jis gerai želia ir iš kelmo. Po pirmojo atvejinių 
kirtimų atvejo nukirsti pušynuose pavieniai beržai puikiai vegetatyviškai plito iš kelmų, išleisdami po 3–5 kelmines 
atžalas. 

Galiausiai buvo įvertinta žėlinių kokybė. Vadovaujantis Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatais, buvo  
lyginamas normatyvinis ir kirtavietėse rastas tikslinių medžių rūšių savaiminukų tankis. 

Pakankamas normatyvinis pušies savaiminukų kiekis, kad išretintas plotas būtų laikomas patenkinamai 
atžėlusiu, turi būti > 2500 vnt./ha, o gerai atžėlusiu  ≥ 4000 vnt./ha (Miško atkūrimo..., 2011). Tyrimo rezultatai 
parodė,kad visose tirtose kirtavietėse žėlinių tankis yra tik patenkinamas arba jas būtina iš  dalies ar visiškai atželdinti. 
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Išvados 
 

1. Druskininkų miškų urėdijos Norulių girininkijos didesnė dalis administruojamų miškų priklauso ir Dzūkijos 
nacionaliniam parkui, kur plynieji miško kirtimai brandžiuose medynuose draudžiami. 

2. Tirtose pušynų kirtavietėse (2005–2011m.) po pirmojo atvejinių kirtimų atvejo bendras žėlinių tankis 3 metų ir 
vyresnėse kirtavietėse proc. atvejų nesiekia normatyvinių dydžių, būtinų miškui atkurti.  

3. Savaiminukų gyvybingumas priklauso nuo miško augavietės (dirvos derlingumo). Na  augavietėje rasta 45 , o 
Nb – 36 proc. gyvybingų pušaičių. Tarp žuvusių žėlinių pušis sudaro 87 , beržas – 13 proc. 

4. Dalinio dirvos ruošimo laikas turi įtakos tik pušies žėlimui. Pušies savaiminukų rasta 2,6 karto daugiau, kai 
dirva buvo arta pavasarį, o ne rudenį.  

5. Žolinės dangos agresyvumo laipsnis pušies savaiminukų gausai daro neigiamą įtaką , o beržo – teigiamą. 
 
Literatūra 
 

1. Aučyna A., Danusevičius J. 1997. Pušynų atkūrimo būdų efektyvumas. Mūsų girios, 6,6–7. 
2. Juodvalkis A., Kairiūkštis L. 2009. Medynų formavimas ir kirtimai. Akademija, P. 142–156 . 
3. Labanauskas B,. Narbutas K. 1969. Neplyni (tūrio puoselėjimo, atrankinis ir atvejinis) pušynų kirtimo būdai. LMŪMTI 

darbai 11; 295–318. 
4. Leibundgut  H. 1981. Die  naturliche Waldverjungung. Verlag  Paul Haupt Bern und Stuttgart, 108 p.  
5. Lietuvos miškų ūkio statistika 2011. Prieiga internete http://www.amvmt.lt. 
6. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai. Valstybės žinios 2008, Nr. 45-1702. 
7. Suchockas V. 2002. Savaiminis žėlimas ir jį skatinančios priemonės. Mūsų girios, 5,P 8–9. 
8. Karlsson C., Orlander G. 2000. Soil Scarification Shortly before a Rich Seed Fall Improve Sedling Establishment in Seed 

Stands of Pinus sylvestris. Scand. J. Forestr, 15: 256-266. 
9. Druskininkų miškų urėdija. Prieiga internete http://www.dmu.lt. 
10. Karazija S., Jurelionis J., Vaičiūnas. 1997. Savaiminis ąžuolynų atžėlimas. In: Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo ir atkūrimo 

problemos. Kaunas, P.136–149 . 
11. Juodvalkis A. 2008. Medynų formavimas ir kirtimai. I dalis. Pagrindiniai kirtimai, Akademija. 
 

Summary 
 
PINE GROWTH AFTER NON SMOOTH CUTTING IN NORULIAI FORESTRY DISTRICT 
 

Common Scot pines take 35,5% of the whole area in Lithuania.  These are arboreta, mostly concentrated in the southern or 
southeastern parts of Lithuania, which take the largest area.  Pine forests take 86% of the total arboretum area in Druskininkai 
forestry region.  

Research target – non smooth mature pine forests cuttings in Druskininkinkai municipality, Noruliai forestry district in the 
year 2005 – 2011. It turned out that the cutting zones in the researched pieces of land were of different sizes and configurations, 73% 
of them belonged to the 4th forest group.  

  While working outdoors in each non smooth cutting area recording sites were placed in equal distances in diagonal 
directions while trying to do accounting as well as to evaluate their quality. The following assessments were performed in each of the 
recording sites: spontaneous type and their abundance, vitality of spontaneous type, the level of aggression while speaking about 
grass cover. 

It was found out that all analyzed factors: partial soil preparation season, age of the cutting zone, the level of aggression 
while speaking about grass cover, pine and birch growing and density affect each other additionally. 

 
Darbo vadovas doc. dr. J. Šepetienė 
Aleksandro Stulginskio Universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Įvadas 
 

Paprastasis kadagys (Juniperus communis) yra labai plačiai paplitęs pušainių klasės (Pinopsida) atstovas 
(Navasaitis M., 2003; Raal A., 2010). 

Tai natūralus visžalis krūmas arba medis, augantis sausuose ir nedirbamuose Azijos, Europos, Šiaurės Afrikos 
ir Šiaurės Amerikos regionuose (Orav A., 2010). Jo arealas apima Europą ir Mažąją Aziją, nusidriekia per Kaukazą, 
Himalajus, Sibirą, taip pat auga Šiaurės Amerikoje ir Šiaurės Afrikoje (Lohani H., 2013; Navasaitis M., 2004), 
kalnuotose Viduržemio jūros pakrančių vietovėse. 

Paprastasis kadagys (Juniperus communis) pasižymi lėta augimo sparta, gyvena iki 2000 metų (Vaitkevičiūtė 
R., 2010), išsiskiria ypatingu jautrumu oro taršai, į aplinką skleidžia daug fitoncidų (Butkienė R., 2006; Vichi S., 2007; 
Lohani H., 2013), yra vaisinis ir vaistinis augalas (Gordien A. 2009). 

Literatūroje nurodoma, kad Lietuvoje kadagynai (ne medynuose) auga Nemuno šlaituose ties Sekionimis bei 
Viršužigliu, Dzūkijoje, Žemaitijoje (Navasaitis M., 2003), tačiau detalesnės jų charakteristikos nepateikiamos. 

Inventorizuotų kertinių miško buveinių pagal tipus (2012 – 11 - 01) ,įvardintų kaip  kadagynai, nėra, tačiau 
tarp Europos ekologinį tinklą (Natura 2000) sudarančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) yra minimos 
saugomos teritorijos – natūralių pievų buveinių tipas – kodu 5130 kadagynai (Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos). 

Europos Bendrijos svarbos buveinėse  kadagynai dažniausiai įsiterpia į sausų šlaitų, stepinių pievų, 
briedgaurynų, šienaujamų pievų tipus (Rašomavičius V., 2012). Bendrijos, kuriose vyrauja kadagiai, formuojasi 
karbonatinguose dirvožemiuose ir dažniausiai išsidėsto upių, ežerų šlaituose bei paežerėse (Natura 2000 buveinės 
Lietuvoje 2001; Rašomavičius V., 2012). 

Lietuvoje paprastasis kadagys (Juniperus communis) beveik netyrinėtas, todėl jo augimo ypatumų tyrimai 
Natura 2000 teritorijose yra naujas, ekologiniu ir pažintiniu požiūriais aktualus klausimas. 

 
Tyrimo tikslas - ištirti atviroje vietovėje susiformavusias kadagynų bendrijas, įvertinti jų augimo spartą ir sąlygas, 
lemiančias jų augimą. 

 
Tyrimo objektas  
 

12 paprastojo kadagio (Juniperus communis) bendrijų,  augančių Natura 2000 teritorijose. 
 

Tyrimo metodika 
 

Analizuojant Natura 2000 buveinių apsaugai svarbias teritorijas, pirmame etape ieškota tų, kuriose vienas iš 
saugomų bendrijų tipų būtų kadagynas (kodas 5130). Buvo atrinkta 12 tokių objektų, išsidėsčiusių įvairiuose Lietuvos 
rajonuose (1 pav.). 

 
1 pav. Tyrimams naudotos Natura 2000 buveinės 
Fig. 1. Natura 2000 habitat used during the investigation 
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Lauko darbai atlikti 2011–2012 metais. Kiekviename tiriamame kadagyne sisteminiu būdu ,atsižvelgiant į 

tiriamo sklypo plotą, išskirtas atitinkamas skaičius ( po 3–29 vnt.) laikinų apskaitos aikštelių (20x20 m). 
Apskaitos aikštelėse buvo įvertintas kadagių skaičius, medelių skersmuo šaknies kaklelyje (d0) ir 1,3 m 

aukštyje (d1,3) bei aukštis. Amžiaus ir metinio skersmens prieaugio tyrimams su atitinkamais leidimais buvo nupjauti 59 
kadagiai. 

Kameralinių darbų metu iš kiekvieno modelinio medžio buvo atpjautos nuopjovos šaknies kaklelyje, 0,5 m ir 
1,3 m stiebų aukščiuose. Iš nuopjovų nustatytas amžius bei matuotas jų spindulys įvairių pasaulio šalių atžvilgiu. 

Pagal gautus rezultatus   buvo tirti kadagių bendrijų vidutiniai dendrometriniai rodikliai bei jų ryšys su 
skirtingo reljefo ir augavietės sąlygomis. Duomenys apdoroti naudojantis STATISTICA 8 programa. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Analizuojamos kadagių bendrijos (toliau kadagynai) augo normalaus (N) ir laikino perteklinio (L) drėgnumo 

bei pelkiniuose (P) nederlinguose (b) ir derlinguose (c – d) dirvožemiuose ir šlaite (Š). 
Vidutinis kadagynų amžius 30 – 63 metai. Vidutinis skersmuo (d1,3) svyravo nuo 1,8 cm (Pc augavietė) iki 

10,6 cm (Nb). Minimalus kadagynų aukštis – 2 m (Pc), maksimalus – 6,4 m (Šd). Vidutinis 33 metų kadagyno aukštis 
siekė 2,9 m, o skersmuo 3,1 cm. Vyresnėse bendrijose, kurių vidutinis amžius siekė 54 m., D1,3 = 6,8 cm, Hvid = 4,7 m. 

Minimų rodiklių dydžiai skiriasi nevienodo derlingumo dirvožemiuose bei  reljefo sąlygomis (2–3 pav. ir 4–5 
pav.). 
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2 pav. Vidutinė kadagių bendrijų aukščio kaita skirtingomis augavietės sąlygomis 
Fig. 2. The average height of Juniper communities under different habitat conditions 
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3 pav. Vidutinė kadagių bendrijų aukščio kaita skirtingomis reljefo sąlygomis 
Fig. 3. The average height of Juniper communities under different relief conditions 
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Kaip matyti iš 2 ir 3 pav., atviroje vietoje kadagių bendrijos auga lėtai, jų vidutinis aukštis nesiekia 5 m, nors 
amžius viršija 30 metų. Aptariamo rodiklio dydis priklauso nuo dirvožemio drėgmės ir derlingumo sąlygų. Geriausiai 
paprastasis kadagys (Juniperus communis) auga nederlinguose – smėlio ir priesmėlio dirvožemiuose (Nb augavietė). 
Mažiausias kadagynų aukštis yra pelkinėse augavietėse. 

Kadagynų vidutinis aukštis nėra vienodas skirtingo reljefo sąlygomis. Stačiuose šlaituose augantys yra 2proc. 
aukštesni nei lygumoje. 

Apskritai kadagių bendrijų aukščio kintamumas pakankamai didelis (V = 30–54 proc.) ir yra didesnis nei 
medynų miškuose (V = 10–30 proc.). 

Kadagynų vidutinis skersmuo taip pat didžiausias normalaus drėgnumo nederlingose augavietėse (4 pav.). 
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4 pav. Vidutiniai kadagynų skersmenys skirtingomis augavietės sąlygomis 
Fig. 4. The average diameters of different habitat conditions in the communities of Juniper 
 

Kaip matyti iš 4 pav., bendrijų skersmenų kintamumas sudaro 47–96 proc. Skersmens dydis labai susijęs su 
augavietės sąlygomis. Didėjant dirvožemio derlingumui mažėja (net 75–80 proc.) vidutinis skersmuo. 
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5 pav. Vidutiniai kadagynų skersmenys skirtingomis reljefo sąlygomis 
Fig. 5. The average diameters of different relief conditions in the communities of Juniper 
 

Taigi kadagių augimas priklauso nuo dirvožemio drėgmės ir derlingumo sąlygų. Palankiausios augimo sąlygos 
mūsų tiriamais atvejais yra Nb augavietėse. Jose kadagynai pasiekia tiek aukščio ( Hvid. = 4,50 m), tiek ir skersmens ( 
Dvid. = 8,17 cm) maksimalius dydžius. Nepalankiausios kadagiui augti yra pelkinės (Pc) augavietės. Jose Hvid = 2,03 m, 
Dvid. = 1,85 cm. Šiose augavietėse didžiausias ir šių rodiklių kintamumas ( V = 54–97proc.). 

Literatūroje (Navasaitis M., 2003; Rašomavičius V., 2012) nurodoma, jog atvirose vietose kadagynai 
dažniausiai formuojasi vandens telkinių šlaituose. Mes tyrėme kadagių augimo rodiklius dviem atvejais: lygumose ir 
šlaituose augančių ( 3–5 pav.). Gauti rezultatai rodo, jog šlaituose augančių kadagių vidutinis aukštis didesnis ( Hvid. = 
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4,57 m) nei lygumoje augančių (Hvid. = 3,67 m). Vidutinis skersmuo formuojasi priešingai: lygumoje didesnis ( 5,42 
cm) nei šlaituose ( 4,86 cm).  

 
Išvados 

 
1. Atvirose vietovėse augančioms kadagių bendrijoms palankiausios sąlygos – normalaus drėgnumo nederlingos 

(Nb) augavietės. 
2. Paprastojo kadagio augimo sparta priklauso nuo dirvožemio drėgmės ir derlingumo bei reljefo sąlygų. 

Nederlingose augavietėse Hvid. = 4,50 m, Dvid. = 8,17 cm, derlingose – Hvid. = 2,85 m, Dvid. = 2,66 cm, 
pelkinėse – Hvid. = 2,03 m, Dvid. = 1,85 cm. 

3. Šlaituose augančių kadagių vidutinis aukštis didesnis (Hvid = 4,57 m) nei lygumoje (Hvid = 3,67 m), o 
skersmuo  didesnis lygumoje (Dvid = 5,42 cm) nei šlaite augančių (Dvid = 4,86 cm). 

4. Kadagių bendrijos auga lėtai, nes per 30 metų pasiekia vidutiniškai 3 m, o stiebų storis 3 cm. Pasiekusių 50 
metų bendrijų Hvid. = 4,7 m, Dvid. = 6,8 cm. 
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Summary 
 
THE GROWTH FEATURES OF JUNIPER COMMUNITIES (JUNIPERUS COMMUNIS ) IN THE 
TERRITORY OF NATURA 2000 
 

There is a few communities of Juniper in Lithuania, however, between the European ecological network Natura 2000 
habitats there are few significant areas (BAST), which are listed in protect areas. Conservation of natural grassland habitat type is in 
code 5130 (Juniperus communis). The aim of this study was evaluate features of growth for the Juniper communities (Juniperus 
communis) in Lithuania. 

The growth rates of Juniper communities were examined in two cases: distinguishing accounting areas in the plains and in 
the slopes, evaluating the number of trees at the bottom of the Juniper diameter (d0) and at height of 1.3 m (d1,3), height and age. The 
best condition for community was not fertile Nb habitat. 

The growth rate of Juniper communities (Juniperus communis) depends of the soil moisture and fertility, the conditions of 
reljef. The marginal habitats Hvid = 4,50 m, Dvid = 8,17 cm, the fertiles - Hvid = 2,85 m, Dvid = 2,66 cm, the marsh Hvid = 2,03 m, Dvid 
= 1,85 cm. The average height of Juniper (which grows on slope) are bigger (Hvid = 4,57 m) than in plain (Hvid = 3,67 m), and 
diameter is bigger in plain (Dvid =5.42 cm in length), than in slopes (Dvid =4,86 cm). 

The average age of analyzed Juniper was 30 - 63 years. The Juniper community is growing slowly. They reaches an 
average height of 3 m and a thickness of 3 cm stems just in 30 years. The succesful communities of 50 years Hvid = 4,7 m ir Dvid = 6,8 
cm. 
 
Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Janina Šepetienė 
Aleksandro Stulginskio Universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Įvadas 
 

Spartūs globalizacijos procesai mažina natūralius barjerus gamtinėje aplinkoje ir skatina naujų rūšių plitimą bei 
kaitą pačiose jų struktūrose. Ekosistemų pokyčiai – tai nuolatinis ir nesibaigiantis procesas, tam tikromis apimtimis, 
skirtingu intensyvumu vykęs praeityje, vykstantis dabar ir vyksiantis ateityje. 

Svetimkraščių medžių rūšių introdukcija – rūšių perkėlimas į tuos regionus, kuriuose anksčiau jos natūraliai 
neaugo. Pagrindinis svetimkraščių medžių introdukcijos tikslas – naujų rūšių ieškojimas ir išbandymas siekiant iš  
esmės gerinti selekcijai vertingus požymius ar naujų rūšių atsparumą tam tikram aplinkos stresui (šalčiui, sausrai). 
Perkeltos rūšies populiacijos yra veikiamos natūralios atrankos naujoje aplinkoje (vyksta jų prisitaikymas prie naujų 
sąlygų) (Danusevičius, 2000). Svetimkraščių medžių introdukcija – ilgai trunkantis ir sunkiai prognozuojamas procesas, 
nes naujai įveistų rūšių prisitaikymas kinta ontogenezėje, todėl norint tinkamai įvertinti svetimkraščių medžių  
introdukcijos rezultatus tenka laukti, kol medis pasiekia brandos amžių. Gyvybingumo ir prisitaikymo potencialas 
apibūdinamas vertinant nuokrypį nuo optimalaus augimo varianto ir esamo. Nepalankaus augimo aplinkoje atsidūrę 
augalai neprisitaiko ir paprasčiausiai atkrenta. 

Bankso pušis (Pinus Banksiana Lamb.) (santrumpa Pb) paplitusi Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje ir šiaurinėje 
JAV dalyje.  Tai 20–25 m aukščio ir 30–40 cm skersmens medis arba aukštas krūmas. Liemuo paprastai kreivas, staiga 
laibėjantis, labai šakotas. Derėti pradeda 7–10 metų. Jauni medeliai auga sparčiai, o 25–30 metų amžiaus medžiai 
pradeda augti lėtai. Gyvena 100–150 metų. Gamtiniame areale paplitusi sausuose nederlinguose dirvožemiuose, 
smėlynuose ir pelkėse. Dirvožemio derlingumui ir drėgmei mažai reikli, beveik kaip kalninė pušis. Atspari šalčiui ir 
sausroms (Navasaitis, 2004). 

Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo  Bankso pušis buvo plačiai veisiama miškuose. Ji daugiausiai buvo 
mišrinama pavieniui ar nedidelėmis grupėmis su paprastąja pušimi (Pinus sylvestris L.) (santrumpa P). Gryni šių pušų 
medynai buvo sodinami tam, kad paruoštų palankesnes sąlygas būsimosioms paprastųjų pušų kartoms ir sustabdytų 
smėlį. Pasak J. Kobecko (1966), 25–30 metų amžiaus Bankso pušys  pradeda masiškai džiūti, po žiemos daug medžių 
sniegas išlaužo, išvarto. Intensyvaus miško tvarkymo sąlygomis 30 metų laikyti medynus, iš kurių beveik negaunama 
padarinių sortimentų, visiškai neapsimoka, be to, ir mediena yra menkavertė. J. Kobeckas (1966) pastebėjo, kad 
paprastųjų pušų  želdiniuose Bankso pušų  priemaiša gali būti naudinga. Jos gerai sutvirtina dirvožemį, sulaiko smėlio 
pustymą, gausiomis pakritomis pagerina miško dirvožemį, sukaupia nemažai humuso, apsaugo paprastąsias pušis nuo 
kai kurių vabzdžių pakenkimo.  

Pagrindinės Bankso pušies  savybės – tai visiškas nereiklumas dirvožemio ir klimato sąlygoms, atsparumas 
fito- ir entokenkėjams, greitas augimas iki 20–25  metų amžiaus, sugebėjimas gerinti dirvą, augti tokiose vietose, kur 
jokios kitos rūšies nepavyksta įveisti (Kobeckas, 1962). 

Anot J. Kobecko (1966), geriausia Bankso pušis  sodinti nualintų sausų smėlių augimvietėse, taisyklingai 
sumišrinus su paprastąja pušimi  taip, kad ilgainiui susidarytų pastarosios medynas. Tada daug geriau medeliai prigyja, 
padidėja medyno produktyvumas, pagerėja sanitarinė būklė. Daugiausia pušelių prigijo ten, kur Bankso pušys  buvo 
sodintos ištisinėmis eilėmis (kas viena ar kas dvi paprastųjų pušų eilės) ir sudarė 20–50 proc. bendro sodinukų 
skaičiaus. Bankso pušis netinkama kaip vyraujanti rūšis, nes susidaro nepakankamai padarinių sortimentų , medienos 
kokybė blogesnė nei paprastosios pušies ir po ankstyvosios kulminacijos prieaugis krenta, taigi padidinti miško 
produktyvumo grynomis jos kultūromis negalima (Kobeckas, 1966). 
 
Tikslas - nustatyti Bankso pušies medynų būklę VĮ Druskininkų miškų urėdijoje. Išanalizuoti,  kaip defoliacija 
priklauso nuo  amžiaus, skalsumo, augavietės. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti Bankso ir paprastosios pušies defoliaciją VĮ Druskininkų miškų urėdijoje. 
2. Palyginti Bankso ir paprastosios pušies defoliaciją VĮ Druskininkų miškų urėdijoje. 

 
Objektas 
 

VĮ Druskininkų miškų urėdijos veiklos teritorijoje esantys Bankso pušies medynai. 
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Metodika 
 

Tyrimai atlikti VĮ Druskininkų miškų urėdijoje 2011 m. rugpjūčio mėnesį. Bankso pušies būklės vertinimo 
duomenys buvo surinkti vadovaujantis I miškų  monitoringo  programos metodika (UN/ECE, 1994; 1998). Buvo 
pasirinkti 24 medžiai, augantys keturiose apskaitos aikštelėse (po 6 medžius kiekvienoje), nutolusiose per 25 m pasaulio 
šalių kryptimis nuo apskaitos centro. Buvo apskaitomi 6 arčiausiai kiekvienos apskaitos aikštelės centro esantys pirmojo 
ardo ne žemesnės kaip 3-osios Krafto klasės medžiai, neatsižvelgiant į jų rūšį ir būklę (1 pav.) (Ozolinčius, 1999). 

 

 
1 pav. Apskaitos medžių išsidėstymas miškų monitoringo stebėjimų sklype 
 

Kiekvieno apskaitos medžio buvo nustatyti šie rodikliai:   
 

1. medžio rūšis;  
2. skersmuo  (matuojamas 1,3 m  aukštyje  nuo  šaknies kaklelio);    
3. Krafto klasė;  
4. viršutinio lajos trečdalio defoliacija nustatyta lyginant apskaitos medžio viršutinį  lajos trečdalį su atitinkamo 

medžio  – etalono dalimi (vertinama 5 proc. tikslumu) (Stravinskienė, 2005): 0 klasė – be ryškių defoliacijos 
požymių (defoliacija 0–10proc.), 1 klasė – menka defoliacija (11–25proc.), 2 klasė – vidutinė defoliacija (26–
60 proc.), 3 klasė – didelė defoliacija (61–99 proc.), 4 klasė – žuvę medžiai (100 proc. defoliacija); 

5. viso medžio lajos defoliacija nustatyta  lyginant apskaitos medžio  lają su atitinkamo medžio  – etalono laja 
(vertinama 5 proc. tikslumu) (Stravinskienė, 2005):  0 klasė – be ryškių defoliacijos požymių (defoliacija 0–10 
proc.), 1 klasė – menka defoliacija (11–25 proc.), 2 klasė – vidutinė defoliacija (26–60 proc.), 3 klasė – didelė 
defoliacija (61–99 proc.), 4 klasė – žuvę medžiai (100 proc. defoliacija). 

 
Rezultatai 
 

 Viso medžio defoliaciją pagal amžių ( 2 pav.) galima teigti, kad didėjant Bankso pušies medyno amžiui didėja 
ir defoliacija. Nuo 40 iki 45 m. amžiaus Bankso pušies medyno visų medžio defoliacijos skirtumas buvo nedidelis,  
40 m. amžiaus medyno viso medžio vidutinė defoliacija buvo 11,25 proc. , t. y. 0,35 % didesnė už 45 m. amžiaus 
Bankso medyno. 50 m. medyno vidutinė viso medžio defoliacija siekė 19,01 proc., vadinasi, nuo 40 m. amžiaus 
medyno viso medžio defoliacija padidėjo 1,68 karto.   
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2 pav. Bankso pušies medynų viso medžio vid. defoliacijos priklausomybė nuo medyno amžiaus 

 
Paprastosios pušies ir Bankso pušies viso medžio vidutinė defoliacija atsižvelgiant į medyno amžių labai 

skiriasi. 40 m. Bankso pušų viso medžio vidutinė defoliacija buvo 2,6 karto didesnė negu to paties amžiaus paprastosios 
pušies vidutinė defoliacija. Paprastosios pušies viso medžio defoliacija 40 ir 45 m. medyne skyrėsi mažai, tačiau 
Bankso pušies viso medžio vidutinė defoliacija 45 m. medyne buvo mažesnė negu 40 m. medyne. 50 m. medynuose 
viso medžio defoliacijos diferenciacija išliko – Bankso pušų defoliacija buvo 2 kartus didesnė negu paprastosios pušies. 
50 m. Bankso pušies medžių vidutinė defoliacija buvo 23,98 proc. Galima teigti, kad tirtuose medynuose atsižvelgiant į 
medyno amžių ir medžio rūšį Bankso pušų viso medžio defoliacija buvo didesnė (3 pav.). 

 

 
3 pav. Viso medžio vidutinės defoliacijos priklausomybė nuo medyno amžiaus ir medžio rūšies 

 
Lyginant viso medžio defoliaciją su 1/3 lajos defoliacija (4 pav.) didelio skirtumo nėra. Taip pat pastebima 

tendencija, jog didėjant medžių amžiui, didėja ir defoliacija. Mažiausia 1/3 medžio defoliacija buvo 45 m. amžiaus 
medyne, vidutinė defoliacija siekė 8,23 proc., o 40 m. Bankso pušies medyno 1/3 medžio vidutinė defoliacija buvo 8,28 
proc.. Didžiausia 1/3 medžio defoliacija buvo 50 m. amžius medyne.  
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4 pav. Bankso pušies medynų 1/3 medžio defoliacijos priklausomybė nuo medyno amžiaus 
 

Analizuojant 1/3 medžio vidutinės defoliacijos priklausomybę nuo medyno amžiaus ir tiriamų medžių rūšies 
akivaizdžiai matyti (5 pav.), kad Bankso pušies medžių įvairaus amžiaus medynuose 1/3 medžio vidutinė defoliacija 
buvo didesnė negu paprastosios pušies. 40 m. medyne Bankso pušies 1/3 medžio vidutinė defoliacija buvo 2,6 karto 
didesnė negu to paties amžiaus paprastosios pušies defoliacija. 45 m. amžiaus medyne paprastosios ir Bankso pušies 1/3 
medžio vidutinė defoliacija buvo 1,2 karto mažesnė negu 40 ir 50 m. medyne (5 pav.). 1/3 medžio vidutinės defoliacijos 
diferenciacija ypač išryškėja 50 m. Bankso pušies medyne.  

 

 
5 pav. 1/3 medžio vidutinės defoliacijos  priklausomybė nuo medyno amžiaus ir medžio rūšies 

 
Analizuojant medyno vidutinės defoliacijos pasiskirstymą pagal medyno skalsumą ir medžio rūšį (6 pav.) 

akivaizdžios tendencijos neišryškėjo. Paprastosios pušies viso medžio vidutinė defoliacija 2,2 karto buvo mažesnė negu 
Bankso pušies. Mažiausia viso medžio defoliacijos diferenciacija tarp rūšių buvo 0,8 skalsumo medyne (Bankso pušų 
defoliacija 1,5 karto didesnė). Viso medžio defoliacijos didžiausias skirtumas išryškėjo 0,5 skalsumo medyne. 1 
skalsumo medyne Bankso pušies viso medžio vidutinė defoliacija siekė 20,38 proc. 0,9 skalsumo medyne defoliacija 
buvo 14,79 proc. ir palaipsniui didėjo. 
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6 pav. Viso medžio defoliacijos vidurkio priklausomybė nuo medyno skalsumo ir medžių rūšies 

 
Išvados 

 
1. Didėjant Bankso pušies medyno amžiui didėjo ir viso medžio defoliacija. 
2. Bankso pušies viso medžio defoliacija buvo 2 kartus didesnė negu paprastosios pušies. 
3. Skalsumas Bankso pušies medyno defoliacijai santykinai didelės įtakos neturėjo. 
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Summary 
 

Types of different trees from foreign countries were wildly reared in Lithuania after the Second World War.  
They were usually hybrided individually or in small groups with common scot pines (Pinus sylvestris L.). Plain arboreta of these 
pines were planted just to prepare friendlier conditions for the future generations of common scots pine (Pinus sylvestris L.) and to 
stop sand. Pine banks (Pinus Banksiana Lamb) grow rapidly for several years but after the process stops. The main characteristics of 
the forestry pine banks: they are undemanding while speaking about soil and climate conditions, phyto and etnopests, rapid growth 
until 20 – 25 years old, ability to improve soil and grow in such areas where other types cannot do that. Defoliation and spine 
dechromation are the main factors while analyzing the state of forests and all others, such as: amount of dry branches, chaffer and 
spines age turn to be additional ones. The aim of the thesis is to analyze how defoliation is affected by the main factor – age, as well 
as by bulk, growing area and chaffer. 
 
Darbo vadovas doc. dr. V. Marozas 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas 
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Įvadas 
 

Biodujos – vienas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, įvairiose šalyse naudojamų šilumos ir elektros 
gamybai bei kaip kuras automobiliams (Gosh et al.,2000). Biodujų gamyba yra svarbi  ir dėl poveikio aplinkai. 
Naudojant šias dujas išmetamas mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 

Biodujų gamyba yra gerai žinomas brandus ir ekonomiškai veiksmingas procesas, kurio pagrindą sudaro 
anaerobinis pūdymas, kuriam panaudojamos biologiškai skaidžios organinės atliekos . Biodujos gali būti išgaunamos iš 
įvairių žaliavų, pavyzdžiui: piktžolių, medžių, žolių, lapų, vaisių ir daržovių kietųjų atliekų, gyvulių ūkio mėšlo, 
dumblių, dumblo ir net kietų buitinių atliekų organinės frakcijos (A. Converti, R.P.S. Oliveira, B.R. Torres, A. Lodi, M. 
Zilli, 2009). Pūdant šias organines medžiagas išgaunamos dujos, kurios susideda iš metano (CH4), anglies dioksido 
(CO2), vandenilio sulfido (H2S), vandens garų, azoto (N2), amoniako (NH3), sieros dioksido (SO2) ir vandenilio (H2). 
Išgautose biodujose yra maždaug 55–75 proc. CH4, 20–35 proc. CO2 ir iki 3000–5000 ppm H2S (F. Gabriel Acién 
Fernández, 2012). Taikydami skirtingus metodus daugelis mokslininkų stengiasi ne tik išgauti kuo daugiau dujų 
(Taherzadeh and Karimi, 2008), bet ir jas išvalyti .  Pagrindinė energetinė vertė, kuri skirta  panaudoti kaip biokurą ar 
gaminti šiluminę bei elektros energiją,  gaunama iš metano, o tokios priemaišos kaip CO2 sumažina dujų energetinę 
vertę. O2, azoto junginiai ir sieros vandenilis neturi didelės įtakos dujų kokybei. Norint biodujas panaudoti kaip 
biodegalus autotransportui, labai svarbu iki minimumo sumažinti visų komponentų (CO2, H2S, O2, N2) kiekį (Kapdi et 
al., 2005). 

Svarbiausia dujas išvalyti nuo CO2. Taikomi įvairūs fizikiniai, cheminiai ir biologiniai metodai (Sheng-Yi 
Chiu, 2009) anglies dioksido kiekiui sumažinti. Fizikinis šalinimo būdas yra paprasčiausias biodujų valymo metodas, 
kadangi materialinės ir energetinės sąnaudos yra mažiausios. Šio metodo pagrindas yra fizikinė absorbcija, kurios metu 
dujos praleidžiamos per vandenį, kuris yra kaip absorbentas, ir CO2 ištirpsta vandenyje. Vanduo gali būti išvalomas ir 
grąžinamas į procesą, t. y. panaudojamas pakartotinai, tačiau procesui reikalingas didelis slėgis (Mandal ir kt., 2003). 
Cheminis šalinimo būdas yra efektyviausias ir dažniausiai pramonėje naudojamas metodas. Procesas yra pagrįstas 
chemine absorbcija, kuomet dujos praleidžiamos per geležies druskos tirpalą ir anglies dioksido dujos surišamos, 
susidaro netirpios nuosėdos. Tačiau šis valymo būdas yra brangus, o susidariusios cheminės atliekos turi būti utilizuotos 
ir tai sudaro papildomas išlaidas (E. Sendžikienė ir kt., 2012). Šiuo metu vis populiarėjantis valymo būdas yra 
biologinis, kuris paremtas biologiniais komponentais, kurie vykdydami chemines reakcijas pašalina iš biodujų 
nereikalingas priemaišas. Vienas iš pavyzdžių – mikrodumblių panaudojimas biodujoms valyti. Jie, vykdydami 
fotosintezę, iš biodujų pasisavina neorganinę anglį (CO2). Po valymo mikrodumbliai gali būti panaudoti kaip organinė 
medžiaga naujų biodujų gavybai (Chien-Ya Kao, Sheng-Yi Chiu, 2012). Lietuvos ežeruose paplitusi mikrodumblių 
rūšis Scenedesmus sp. Tai vienaląstis mikrodumblis, priklausantis Chlorophyta tipui ir Chlorophyceae klasei. Dumbliai 
yra žalios spalvos, rutuliškos formos, apie 2– 8 µm diametro ir be žiuželių. Rūšis svarbi ne tik dėl  biodujų valymo 
potencialo, bet ir dėl didelio lipidų kiekio, rūšis yra laikoma vienu iš svarbiausių energijos šaltinių (Bingtao Zhao, 
2011). Duomenų apie mikrodumblių Scenedesmus sp. panaudojimą biodujoms valyti nerasta.  
 
Tyrimo tikslas - ištirti biodujų valymo nuo anglies dioksido galimybes panaudojant mikrodumblius. 
 
Tyrimo uždaviniai 
 

1. Ištirti anglies dioksido išvalymo iš dujų  panaudojant mikrodumblius (Scenedesmus sp) galimybes. 
2. Nustatyti anglies dioksido poveikį dumblių augimui. 

 
Tyrimo objektas  
 

Biodujos, išgaunamos iš UAB „Kauno vandenys“ nuotekų dumblo. 
 

Metodika 
 

Norint nustatyti mikrodumblių galimybes išvalyti biodujas, atlikti eksperimentai, kurių metu tirtos biodujos po 
išgavimo (be jokio valymo) ir po praleidimo pro mikrodumblius, kurie turėtų sumažinti CO2 koncentracijas biodujose. 
Šiame darbe naudoti Lietuvos ežeruose plačiai paplitę mikrodumbliai Scenedesmus sp. 

Eksperimento schema pavaizduota 1 paveiksle, čia pavaizduoti du bioreaktoriai. Į kiekvieną bioreaktorių buvo 
patalpinta atidirbusio substrato po biodujų gamybos (800 ml) ir šviežio (80 g) dumblo. Bioreaktoriai su išmaišytais 
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dumbliais buvo patalpinti į termostatą, kuriame buvo palaikoma 37oC laipsnių temperatūra, ir mėginiai buvo laikomi 19 
dienų. Dujos buvo analizuojamos nuo 4-os dienos. Pirmasis bioreaktorius (1 pav.,A) tiesiogiai sujungiamas su rinktuvu, 
kuriame surenkamos dujos, susidariusios po dumblo pūdymo. Šis bioreaktorius yra kontrolinis. Antrasis bioreaktorius 
(1 pav.,B) sujungiamas su mikrodumblių kolba. Bioreaktoriuje susidariusios biodujos patenka į mikrodumblius, kur yra 
išvalomos. Iš mikrodumblių kolbos dujos surenkamos į laboratorinius maišus. Pagamintos biodujos (iš rinktuvo ir 
laboratorinių maišų) matuojamos dujiniu analizatoriumi (GA 2000 PLUS).  

 

 
1 pav. Biodujų gamybos ir valymo schema: A – kontrolinis variantas; B – biodujos, valomos mikrodumbliais  
Fig.1 Biogas production and purification scheme: A - control, B - biogas, clean microalgae 

 
Kad būtų nustatytas CO2 poveikis dumblių augimui, atskiroje kolboje tokiomis pat sąlygomis kaip ir 

eksperimentiniai mikrodumbliai buvo auginami mikrodumbliai be biodujų poveikio (kontrolinis variantas). 
Mikrodumblių augimas buvo analizuojamas taikant šviesos absorbcijos metodą. Kas dieną UV/VIS spektrofotometru 
„Lambda 25“ buvo matuojamas mikrodumblių suspensijos optinis tankis (ot). Dumblių koncentracija apskaičiuota pagal 
šią tiesinę priklausomybę: 

 
 
čia C – mikrodumblių koncentracija; ot 750– optinis tankis, esant 750 nm bangos ilgiui. 
 
Taip pat buvo skaičiuojamas CO2 valymo iš mikrodumblių efektyvumas pagal šią formulę: 

 

, 

 
čia Xco2 – apskaičiuotas CO2 valymo iš mikrodumblių efektyvumas proc.;V1 – nevalytų biodujų CO2 kiekis ml; V2 – 
valytų biodujų CO2 kiekis ml. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
 Dumblo anaerobinio skaidymo metu per 19 dienų buvo pagamintas skirtingas kiekis biodujų (2 pav.). 
Išskiriamas biodujų kiekis per analizuojamą laikotarpį yra labai kintantis: pirmąją tyrimų savaitę dujų kiekis  
didėjo ( 800 ml ), o antrąją – su kiekviena diena išskiriamas dujų kiekis mažėjo. Didžiausi kiekiai užfiksuoti aštuntąją 
tyrimų dieną, kuomet išsiskyrė  800ml biodujų.  

 
2 pav. Pagamintų biodujų kiekiai  
Fig. 2 Biogas produced in quantities 

A B
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 Eksperimento metu buvo nustatoma nevalytų ir išvalytų su mikrodumbliais biodujų sudėtis. Biodujų mėginiai 
imti 4, 8, 11 ir 19 dienomis. 3 paveiksle pavaizduota nevalytų biodujų cheminė sudėtis (CH4, CO2) ir jų kitimas per 19 
tyrimo dienų. Išgautose  nevalytose biodujose   vidutiniškai buvo 65,5 proc. metano (CH4) ir 33,1 proc.anglies dioksido 
(CO2), 1,4 proc. deguonies (O2). Vandenilio, anglies monoksido ir sieros vandenilio koncentracijos dujose buvo labai 
mažos, artimos nulinėms reikšmėms. Siekiant panaudoti biodujas energetiniams tikslams būtina sumažinti arba visai 
pašalinti CO2. Dėl didelio anglies dioksido kiekio biodujos yra mažai kaloringos ir mažos energetinės vertės.  
 

 
3 pav. Nevalytų biodujų cheminė sudėtis 
Fig. 3 Uncleaned chemical composition of the biogas 
 

Mikrodumbliai, vykdydami fotosintezę, pasisavina CO2 taip išvalydami biodujas. Biodujose, valytose 
naudojant mikrodumblius (Senedesmus sp.), CO2 koncentracija sumažėjo 99 proc. (nuo 33,1 iki 0,2 proc.). Užsienio 
mokslininkai atliko tyrimus, kurių metu biodujos buvo valomos kita mikrodumblių rūšimi Chlorella sp. Panaudojus 
Chlorella sp. CO2 koncentracija sumažėjo 97,07 proc. (Mann et al. 2009). 

Atlikti mikrodumblių auginimo tyrimai ir analizuojamas biomasės prieaugis veikiant ir neveikiant juos 
biodujomis. 3 paveiksle pateiktos mikrodumblių biomasės kitimo tendencijos, iš kurių matyti, kad pirmomis tyrimų 
dienomis mikrodumblių biomasė kito vienodai abiejose kolbose. Nuo 3-osios tyrimų dienos mikrodumblių, veikiamų 
biodujomis, biomasė padidėjo  ir iki tyrimų pabaigos buvo gerokai gausesnė nei kontroliniame rezervuare. 15-ąją 
tyrimų dieną mikrodumblių, veikiamų biodujomis, biomasė buvo 30 proc. didesnė nei kontroliniame mėginyje. Tai 
rodo, kad biodujose esantis anglies dvideginis buvo intensyviai naudojamas mikrodumblių augimui. Anglies dioksidas 
yra svarbus junginys mikrodumblių metabolizmui (Hadiyanto, Sumarno, Rufaida Nur Rostika and Noer Abyor 
Handayani, 2012). 
 

 
4 pav. Mikrodumblių augimo tendencija  
Fig. 4 Microalgae growth trend 
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 Terpėje, kurioje mikrodumbliams buvo tiekiamos biodujos, 3–4 dienos mėginiuose pH buvo sumažėjęs (nuo 
10 iki 8), tačiau vėliau pH ėmė didėti ir paskutinėmis tyrimo dienomis siekė apie 11. pH sumažėjimas sietinas su CO2, 
nes anglies dioksidas jungiasi su vandeniu (H2O) ir sudaro H2CO3, kuri skyla į HCO3

- ir H+ , toliau skaidomas CO2 ar 
CO3

-. Vykstant šiai cheminei reakcijai išsiskiriantys H+ mažina mikrodumblių terpės pH (Bingtao Zhao, 2011).  
 
Išvados  
 

1. Anglies diosido išvalymo iš biodujų efektyvumas  naudojant mikrodumblius (Scenedesmus sp) siekė iki 99 
proc. 

2. Mikrodumblių, veikiamų biodujomis, biomasė buvo 30 proc. didesnė nei kontroliniame mėginyje. 
 
Literatūra  
 

1. Ghosh S.; Henry M.P.; Sajjad A.; Mensinger M.C.; Arora J.L. Pilot-scale gasification of municipal solid wastes by high-
rate and two-phase anaerobic digestion (TPAD). Water Sci. Technol. 2000, 41, 101–110. 

2. Mann G.; Schlegel M.; Schumann R.; Sakalauskas A. Biogas-conditioning with microalgae. Agronomy Research 2009, 
7(1), 33–38. 

3. Gabriel Acién Fernández F.; González-López C. V.; Fernández Sevilla J. M.; Molina E. Conversion of CO2 into biomass 
by microalgae: how realistic a contribution may it be to significant CO2 removal? Appl Microbiol Biotechnol 2012, 96, 
577–586. 

4. Zhaoa B.; Zhanga Y.; Xionga K.; Zhanga Z.; Haoa X.; Liub T. Effect of cultivation mode on microalgal growth and CO2 
fixation. Chemical engineering research and design 2 0 1 1, 89, 1758–1762. 

5. Makarevičienė V.; Andrulevičiūtė V.; Skorupskaitė V.; Kasperovičienė J. Cultivation of Microalgae Chlorella sp. and 
Scenedesmus sp. as a Potentional Biofuel Feedstock. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2011, 3(57), 21 – 27. 

6. Chien-Ya K.; Sheng-Yi C.; Tzu-Ting H.; Le D.; Ling-Kang H.; Chih-Sheng L. Ability of a mutant strain of the microalga 
Chlorella sp. to capture carbon dioxide for biogas upgrading. Applied Energy 2012, 93, 176–183. 

7. Sendžikienė E.; Kalenska S.; Makarevičienė V. Biodujos – alternatyvus kuras transportui. 2012 
 
Summary 

 
BIOGAS PURIFICATION USING MICROALGAES 

 
 Biogas is a promising energy source because of its renewal and lower emissions of greenhouse gases. Raw material for 
biogas production are various organic substances that accumulate in the environment as organic waste, such as leaves in the parks, 
household, sludge from sewage treatment plants, and so on. Produced biogas can be effectively used for heat and electricity 
production as well as biofuel in transport.  Our research aim is to investigate the possibilities of biogas purification by using 
microalgae Scenedesmus sp.The results of our  investigation showed that microalgae Scenedesmus sp. can effectively remove carbon 
dioxide from produced biogas using it for  production of their cells. The removal efficiency of carbon dioxide from biogas using 
microalgae was obtained 99 %. Supplying biogas into the flask with microalgae was produced 30% more biomass compared with the 
microalgae biomass amount which was obtained without supplying biogas into the  flask with microalgae. In this case the double 
benefit was achieved: from biogas was purified carbon dioxide  producing biogas with higher calorific value and higher yield of 
microalgae biomass was reached that can be used as feedstocks for biofuels production. 
 
Darbo vadovė doc. Eglė Sendžikienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas 
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PAPRASTOJO BUKO (FAGUS SYLVATICA L.) PAPLITIMAS IR BENDRIJŲ 
STRUKTŪRA NORKAIČIŲ GIRININKIJOJE 
 
Tomas LUKOŠIUS 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas  
  
Įvadas  

 
Svetimkraščiai sumedėję augalai – tai medžių ir krūmų rūšys, kurias žmogus kryptingai introdukavo Lietuvoje 

formuodamas sparčiau už vietines medžių rūšis augančius grynus arba mišrius medynus. Svetimkraščiai medžiai ir 
krūmai, sukurdami savitą aplinką ir mikroklimatą, keičia įprastines miško žolinių augalų ir samanų bendrijas, 
svetimkraščių rūšių sėjinukai bando įsitvirtinti erdvėje ar net dominuoti vietinių medžių rūšių atžvilgiu. Preliminari 
Lietuvos miškų statistikos analizė rodo, kad mūsų miškuose svetimkraščiai medžiai atskiruose miško masyvuose sudaro 
dažniau mišrius, rečiau grynus medynus, auga antrame arde ar pasitaiko tik pavieniai individai. Lietuvos  miškuose, L. 
Januškevičiaus (2006) duomenimis, auga apie 53 svetimkraščių sumedėjusių augalų rūšys. Lietuvoje introdukuoti 
sumedėję augalai rūšių bei vidurrūšinių taksonų skaičiumi lenkia natūralią florą, tačiau daugumą jų kultivuojami 
žmogaus. Todėl auginant introdukuotus augalus dažniausiai susiduriama su jų išsaugojimo problemomis. Labai retais 
atvejais introdukuoti augalai geba daugintis ir sėkmingai konkuruoti su vietine flora (Skirgaila, 2001). 

Kalbant apie augalų introdukciją gana dažnai susiduriama su terminu aklimatizacija. Pats terminas skirtingų 
autorių įvairiai suprantamas. Lenkų „Botanikos žodynas“ nurodo, kad augalų aklimatizacija – tai jų prisitaikymas prie 
pakitusių augimo (labiausiai klimato) sąlygų, pamažu juose vykstant fiziologiniams, morfologiniams ir anatominiams 
pokyčiams. Augalai visiškai aklimatizuojasi tik per keletą kartų, veikiant pakitusioms ekologinėms sąlygoms (Малеев , 
1933). 

Svetimkraščių medžių miškai menkai ištirti, o kompleksiniai jų tyrimai niekada nebuvo vykdyti. Lietuvoje 
labai mažai arba epizodiškai tyrinėti svetimkraščių medžių miškai ir miškai su svetimkraščių medžių priemaiša. 
Svetimkraštės medžių rūšys į Lietuvos miškus atkeliavo prieš 100–150 (200) metų. 

Norkaičių girininkijos miškuose aptinkamas paprastasis bukas (Fagus sylvatica L.). Lietuvos pietinė dalis 
laikoma šios vertingos medžių rūšies šiaurinės arealo ribos pakraščiu. Atitinkamai analizuojant miškotvarkos 
inventorizaciją, atliktą 1981, 1991 ir 2004 metais, bukynų paplitimas Norkaičių girininkijoje yra nevienodas. 
 
Tyrimų tikslas – nustatyti paprastojo buko medynų struktūrą bei paplitimą Norkaičių girininkijoje. 
 
Objektas  
 

Paprastojo buko medynai Norkaičių girininkijoje. 
 
Metodai ir sąlygos  

 
Norkaičių girininkijoje analizei buvo pasirinkti 66 (3; 4 sklypai) ir 67 (1; 2sklypai) kvartalai, nes paprastasis 

bukas juose yra labiausiai paplitęs. Šiuose sklypuose buvo įrengtos apskaitos aikštelės. Apskaitos aikštelių plotas 500 
m2 arba 1000 m2 priklausomai nuo sklypo ploto. Kiekvienoje aikštelėje buvo išmatuojamas bukų skersmuo 1,3 m 
aukštyje ir ties šaknies kakleliu. Taip pat buvo išmatuotas visas paprastojo buko aukštis ir iki lajos pradžios. Medžių 
amžius nustatytas Preslerio grąžtu. Gauti duomenys surašyti į žiniaraštį. Apskaičiuoti gautų duomenų vidurkiai. 
Bandymo variantai: Bu 1 – grynas bukynas (kontrolė); Bu 2 – ąžuolynas su paprastuoju buku; Bu 3 – pušynas su 
paprastuoju buku (medynų amžius ir skalsumas nevienodas); Bu 4 – pušynas su paprastuoju buku. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas  
 

 Analizuojamas paprastojo buko ploto kitimas per trijų dešimtmečių laikotarpį Šilutės miškų urėdijos Norkaičių 
girininkijoje (1 pav.). Duomenys imti iš Norkaičių girininkijos taksoraščių: 1981, 1990, 2004 metų. Didžiausias bukynų 
plotas buvo 1991 metais – 38,4 ha, tam įtakos turėjo polajinis ir savaiminis žėlinių įveisimas. 
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1 pav. Paprastojo buko medynų ploto kitimas Norkaičių girininkijoje 1981–2004 m. 
1 fig. Area of European beech in Norkaičių district in 1981–2004 
 
 2004 metais paprastojo buko medynų plotas sumažėjo 7,4 ha, arba 19,3 proc., nes vykdant kirtimus, dalis 
bukynų yra išlaužoma , dalis – vėjovartos arba vėjolaužos padarinių. Paprastieji bukai, augdami su kitomis medžių 
rūšimis, konkuruoja dėl šviesos, jų stiebai būna ištįsę, šaknys silpnai išsivysčiusios, todėl medžiai lengvai išlūžta arba 
išvirsta. 
 Atlikti tyrimai parodė, kad didžiausias vidutinis paprastojo buko skersmuo buvo Bu 1 barelyje – 25,3 cm  
(2 pav.), tam įtakos turėjo nukirstas pušies pirmasis ardas. Bukai, gaudami daugiau šviesos ir erdvės, pradėjo geriau 
augti. Kiek mažesnis skersmuo buvo Bu 3 – 24,8 cm, t. y. 2,0 proc. mažesnis, palyginus su grynu bukynu.    
 

 
2 pav. Vidutinis paprastojo buko skersmuo 1,3 m aukštyje:  
Bu 1 – grynas bukynas (kontrolinis variantas); Bu 2 – ąžuolynas su paprastuoju buku; Bu 3 – pušynas su paprastuoju 
buku; Bu 4 – pušynas su paprastuoju buku 
2 Fig. Average diametre of European beech at 1.3 m in height: Bu 1 – pure beech (control); Bu 2 – with oak; Bu3 – with 
pine; Bu 4 – with pine 
  
 Mažiausias paprastojo buko skersmuo buvo Bu 2 bareliuose (16,4 cm),  net 35,2 proc. mažesnis, palyginus su 
grynu bukynu. Ąžuolyne augantys bukai yra stelbiami, gauna mažiau šviesos, todėl prieaugis yra pats mažiausias. 
 Aukščiausi paprastieji bukai buvo Bu 3 – 29,7 m (3 pav.), Kiek žemesni – Bu 4 ir Bu 1 bareliuose (14 proc. 
mažesni negu Bu 3 barelyje).Dėl Bu 1 barelyje iškirsto pušies pirmojo ardo atidengti bukai buvo stresinės būklės, todėl 
augimo prieaugis nebuvo toks didelis.  
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3 pav. Vidutinis paprastojo buko aukštis:   
Bu 1 – grynas bukynas (kontrolinis variantas); Bu 2 – ąžuolynas su paprastuoju buku; Bu 3 – pušynas su paprastuoju 
buku; Bu 4 – pušynas su paprastuoju buku                                                                                                                                                
3 Fig. Average height of European beech:  
Bu 1 – pure beech (control); Bu 2 – with oak; Bu 3 – with pine; Bu 4 – with pine 
 
 Žemiausi medžiai rasti Bu 2 barelyje – 23,4 m, t. y. 21,2 proc. žemesni negu Bu 3 barelyje. Ąžuolyne augantys 
bukai gauna mažiau šviesos, palyginus su augančiais pušyne, todėl yra mažesnio boniteto.  
 Atlikti tyrimai parodė, kad didžiausias medyno tūris buvo Bu 4 barelyje – 454,18 m3 (4 pav.). Panašus medyno 
tūris buvo Bu 1 (352,98 m3) ir Bu 3 (352,16 m3) bareliuose, t. y. 22,5 proc. mažiau, palyginus su Bu 4. 
 

 
4 pav. Vidutinis paprastojo buko tūris: 
Bu 1 – grynas bukynas (kontrolinis variantas); Bu 2 – ąžuolynas su paprastuoju buku; Bu 3 – pušynas su paprastuoju 
buku; Bu 4 – pušynas su paprastuoju buku 
2 Fig. Average volume of European beech:  
Bu 1 – pure beech (control); Bu 2 – with oak; Bu 3 – with pine; Bu 4 – with pine. 
 
 Mažiausias paprastojo buko medyno tūris buvo ąžuolyne, barelyje Bu 2 – 278,06 m3 arba 38,8 proc. mažesnis, 
palyginus su Bu 4 bareliu.  
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Išvados  
 

1. Didžiausias  paprastojo buko medynų plotas buvo 1991 metais – 38,4 ha, dėl polajinių ir savaiminių želdinių 
įveisimo.  

2. Stambiausi paprastieji bukai buvo Bu 1 barelyje, vidutinis skersmuo 1,3 metro aukštyje – 25,83 cm. Ploniausi 
ir mažiausi paprastojo buko medžiai  buvo ąžuolyne. 

3. Aukščiausi paprastojo buko medžiai buvo Bu 3 barelyje, vidutinis aukštis – 29,7 m.  
4. Didžiausias paprastojo buko tūris buvo Bu 4 barelyje – 454,18 m3. 
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Summary  
                             

For the analyses in Norkaičių district there were selected blocks - 66 (plots 3, 4) and 67 (plots 1, 2). The plots were placed 
for the stand structure study. Plots area of 500 m2 or 1000 m2, depending on the stand area. Ar each site the mean diameter 1.3 m 
height, trees heiht and stand volume were calculated.  Tree age was identified by Preslerio method.          

The largest area of plain European beech was in 1991 (38,4 persent). The largest beeches were at plot Bu 1, the average 
diameter of 1,3 m height was 25,83 cm. The thinnest and smallest tree European beech were in plot with oak trees. Beech trees were 
highest at plot Bu 3 - the average height was 29,7 m. The highest volume of the stand of beech was at plot Bu 4 - 454.18 m3. 
 
Vadovas doc. dr. V. Marozas  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas 



104 
 

 

Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Taikomosios ekologijos sekcija 

 
ETANOLIO PANAUDOJIMAS BIODYZELINO GAMYBOJE 
 
Ieva MAURICAITĖ, el. p. ieva.mauricaite@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Energija yra būtinas veiksnys žmogui, kad išsaugotų ekonominį vystymąsi ir palaikytų gyvenimo lygį (Atabani 
et al., 2012). Didėjantis energijos poreikis ir mažėjančios naftos atsargos lemia, kad biodyzelinas yra alternatyvių 
technologijų priešakyje. Alternatyvūs degalai turi būti techniškai įmanomi, ekonomiškai konkurencingi, ekologiškai 
priimtini ir lengvai pasiekiami. Šie alternatyvūs degalai yra biodyzelinas (Demirbas, 2009 a). Tai švarūs degalai, 
gaminami iš augalinės kilmės aliejaus ar gyvūninės kilmės riebalų (Janagam et al., 2011). Naudojant biodyzeliną, 
galima pasiekti pusiausvyrą tarp žemės ūkio, ekonomikos vystymosi ir aplinkos (Demirbas, 2009 b), sumažinti emisijos 
lygį ir užterštumą (Demirbas, 2009 a).  

Biodyzelino gamyba pagal katalizatoriaus rūšį, gamybos būdus skirstoma į gamybą taikant cheminį (šarminis, 
rūgštinis) ar biotechnologinį metodus. Nors dažniausiai taikomas šarminės katalizės metodas (Makarevičienė, 2001), 
biotechnologinis metodas sulaukia vis daugiau susidomėjimo. Gaminant biotechnologiniu metodu, kaip  katalizatorius 
naudojami fermentiniai preparatai – lipazės (Kazanceva, 2012). Fermentinės reakcijos vyksta švelnesnėmis sąlygomis 
nei cheminės (mažesnis slėgis, temperatūra, pH), galima kontroliuoti reakcijos eigą, padidinti produkto išeigą, mažiau 
teršiama aplinka (Makarevičienė, Gumbytė, 2008). 

Peresterinimo procese gali būti panaudoti alkoholiai: metanolis, etanolis, propanolis, butanolis ir amilo 
alkoholis. Dažniausiai naudojami metanolis ir etanolis (Parawira, 2009). Tačiau peresterinimo procese etanolis yra 
priimtinesnis nei metanolis, nes jis gaunamas iš žemės ūkio produktų, yra atsinaujinantis ir draugiškesnis aplinkai 
(Demirbas, 2009 b). 

Visame pasaulyje yra daugiau nei 350 aliejingųjų augalų, identifikuotų kaip potencialūs šaltiniai biodyzelino 
gamybai. Iš jų gaunamą aliejų galima suskirstyti į keturias pagrindines kategorijas: maistinį, nemaistinį, panaudotą 
aliejų, gyvūninės kilmės riebalus (Atabani et al., 2012). Norint sumažinti neigiamą biodyzelino poveikį maisto 
sektoriui, biodyzelino gamybai būtina naudoti maistui netinkamas riebalingąsias žaliavas: panaudotą kepimui aliejų ar 
techninius riebalus (Makarevičienė, Sendžikienė, 2012). Kaip potencialią žaliavą biodyzelino gamybai Lietuvoje galima 
naudoti gyvūninės kilmės riebalines atliekas (techninius riebalus) (Makarevičienė ir kt., 2008) ir aliejingųjų augalų – 
sėjamųjų judrų (Camelina sativa L.) aliejų (Vollmann et al., 2007). 
 
Tyrimų tikslas - ištirti etanolio panaudojimo judrų aliejaus ir techninių riebalų biotechnologinio peresterinimo procese 
galimybes.   
 
Uždaviniai  
 
1. Parinkti efektyviausius biokatalizatorius. 
2. Nustatyti optimalias proceso sąlygas: a) temperatūrą, b) katalizatoriaus kiekį, c) trukmę, d) etanolio kiekį. 
 
Tyrimų objektas – biodyzelinas, gautas iš judrų aliejaus ir techninių riebalų mišinio. 
 
Metodika  
 

Siekiant išsiaiškinti peresterinimo etanoliu proceso efektyvumo priklausomybę nuo įvairių faktorių, atlikti 
peresterinimo etanoliu (> 96 proc., AB Stumbras, Lietuva) biokatalizinio proceso tyrimai. Kaip biokatalizatoriai 
peresterinimo etanoliu procesui naudotos pramoninės lipazės: Lipozyme RM IM, Lipozyme TL IM, Novozym 435. 

Peresterinimo etanoliu procesas vykdytas naudojant sėjamųjų judrų aliejų ir techninius riebalus  svorio 
santykiu 1:3. 

Paruošti tyrimui mėginiai supilti į termostatuojamą trikaklę kolbą, prie kurios prijungtas grįžtamasis 
šaldytuvas, termometras ir hermetinė maišyklė. Mišinys homogenizuotas, palaikant pastovų sūkių dažnį (250 min-1), 
atitinkamą temperatūrą, etanolio santykį bei pridedant reikiamą biokatalizatoriaus kiekį. Siekiant optimizuoti 
peresterinimo etanoliu procesą, buvo keičiama proceso trukmė, temperatūra, etanolio ir biokatalizatoriaus kiekis. 

Siekiant išsiaiškinti peresterinimo etanoliu proceso metu susidariusių produktų sudėtį (mono-, di- ir 
trigliceridų, nesureagavusio glicerolio kiekį), vertinta susidariusių gliceridų sudėtis iš peresterinimo etanoliu proceso 
produkto atskyrus nesureagavusį glicerolį jį nusodinant, o laisvąsias riebalų rūgštis neutralizuojant natrio šarmo tirpalu 
acetone, vėliau tirpalą filtruojant bei acetone išgarinant. 

Peresterinimo etanoliu proceso efektyvumas įvertintas plonasluoksnės chromatografijos metodu [Gumbytė, 
2010]. 
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Peresterinimo etanoliu proceso metu susidariusių produktų kiekis ir kokybė nustatyti taikant dujų 
chromatografijos metodą pagal standarto LST EN 14105 reikalavimus.  

Kontroliniai susidariusių riebalų rūgščių metilesterių kiekio tyrimai buvo atlikti dujų chromatografijos metodu 
pagal LST EN 14103. 
  
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Efektyvios lipazės parinkimas. Pirmiausia techninių riebalų ir judrų aliejaus riebalų rūgščių etilesterių (REE) 
sintezės tyrime buvo parenkamas efektyvus biokatalizatorius. Tirtos lipazės: Lipozyme RM IM, Lipozyme TL IM, 
Novozym 435. Eksperimentui naudotas judrų aliejaus ir techninių riebalų mišinys masių santykiu – 1:3, 5 proc. (nuo 
aliejaus-riebalų mišinio masės) kiekvieno fermento, etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinis santykis – 6:1. Sintezė 
vykdyta 5 valandas esant 50 0C temperatūrai. Mišinys nufiltruotas, išplautas ir išdžiovintas. Gauti mėginiai ištirti 
plonasluoksnės chromatografijos metodu (1 pav.). 
 

 
1 pav. Lipazių efektyvumas aliejaus-riebalų peresterinimo etanoliu procese: 
Kja – kontrolinis variantas (judrų aliejus); Krme – kontrolinis variantas (rapsų metilesteriai); Ko – kontrolinis variantas 
(judrų aliejaus ir techninių riebalų mišinys); N435 – peresterinant su fermentu Novozym 435; RMIM – peresterinant su 
fermentu  Lipozyme RM IM; TLIM – peresterinant su fermentu  Lipozyme TL IM  
Fig. 1. Lipases effectiveness in oil-fats transesterification with ethanol process: 
Kja – control (camelina oil), Krme - control (rapeseed methyl ester;, Ko – control (camelina oil and waste fats 
mixture;, N435 – transesterification with enzyme Novozym 435; RMIM – transesterification with enzyme Lipozyme RM 
IM; TLIM – transesterification with enzyme Lipozyme TL IM 
 

Kaip matyti iš pateiktos chromatogramos, naudojant lipazes Lipozyme RM IM, Lipozyme TL IM, etilesterių 
beveik nesusidarė. Naudojant lipazę Novozym 435 susidarė riebalų rūgščių etilesterių, tačiau liko nesureagavusio 
aliejaus. Rezultatams patikslinti buvo atlikta chromatografinė analizė (2 pav.) 
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2 pav. Lipazių efektyvumas aliejaus-riebalų mišinio peresterinimo etanoliu procese 
Fig. 2. Lipases effectiveness in oil-fats mixture transesterification process with ethanol  

 
Iš gautų rezultatų matyti, kad daugiausia esterių susidarė naudojant fermentą Novozym 435, todėl šis 

fermentas buvo pasirinktas tolimesniems tyrimams. 
Optimalaus etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinio santykio nustatymas. Siekiant nustatyti optimalų 

etanolio kiekį, tyrimai atlikti esant etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio moliniam santykiui nuo 6:1 iki 12:1 etanolį 
įterpiant 3 stadijomis. Reakcija vykdyta naudojant 5 proc. Novozym 435, esant 50 0C temperatūrai, sintezė buvo 
vykdoma 6 valandas. Po reakcijos esteriai išvalyti ir analizuoti dujinės chromatografijos metodu (3 pav.). 



106 
 

 

 

87

87,5

88

88,5

89

89,5

90

6:1 9:1 12:1

E
st

er
ių

 iš
ei

ga
, %

Molinis santykis  
3 pav. Etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinio santykio įtaka etilesterių susidarymui 
Fig. 3. Influence of ethanol and oil-fats mixture molar ratio on the formation of ethyl esters 
 

Kaip matyti iš 3 paveikslo, kai molinis santykis buvo 9:1, esterių kiekis didžiausias, vėliau didinant molinį 
santykį 12:1 esterių kiekis mažėjo. Įvertinus esterių kiekio pokyčių dinamiką galima teigti, kad optimalus etanolio ir 
aliejaus-riebalų mišinio molinis santykis yra 9:1, etanolį įterpiant 3 stadijomis.  

Katalizatoriaus kiekio nustatymas. Tyrimai atlikti imant judrų aliejaus ir techninių riebalų mišinį masių 
santykiu  1:3, naudojant nuo 3  iki 15 proc. lipazės Novozym 435, etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinį santykį 9:1, 
reakcijos trukmė – 5 valandos esant 50 0C temperatūrai. Dujų chromatografijos metodu gauti tyrimų rezultatai pateikti 4 
pav. 
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4 pav. Novozym 435 koncentracijos aliejaus-riebalų įtaka mišinio peresterinimo procesui 
Fig. 4. Influence of Novozym 435 concentration on oil-fats transesterification process 
 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad esant 5 proc. fermento esterio kiekis yra didžiausias. Vėliau didinant lipazės 
Novozym 435  kiekį esterių kiekis mažėja. Todėl galima teigti, kad aliejaus-riebalų peresterinimo etanoliu procese 
optimali lipazės koncentracija yra 5 proc. 

Optimalios temperatūros nustatymas. Norint parinkti optimalią peresterinimo etanoliu temperatūrą, tyrimai 
atlikti 30–80 0C temperatūrų intervale. Temperatūros įtakos esterių kiekiui tyrimas vyko naudojant 5 proc. Novozym 
435, etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinį santykį 9:1, reakcijos trukmė – 5 valandos. Gauti mėginiai analizuoti 
dujinės chromatografijos metodu (5 pav.).  
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Fig. 5. Dependence of ester content on temperature  
 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, esant 40 ir 50 0C temperatūrai, esterių kiekis yra didžiausias ir apytiksliai 
vienodas. Vykdant procesą aukštesnėje temperatūroje esterių kiekis mažėjo. Taip yra dėl to, kad lipazė praranda 
katalizinį aktyvumą ir peresterinimas vyksta blogiau. Todėl galima teigti, kad (dėl ekonominių sumetimų) optimali 
peresterinimo temperatūra yra 40 0C. 

 
Išvados 
 

1. Gaminant judrų aliejaus ir techninių riebalų rūgščių etilesterius (REE) biotechnologiniu metodu efektyviausia 
lipazė yra Novozym 435, o jos optimali koncentracija – 5 proc.  

2. Optimalus etanolio ir aliejaus-riebalų mišinio molinis santykis – 9:1.  
3. Peresterinimo etanoliu procesą tikslinga vykdyti 6 valandas 3 stadijomis, į reakcijos mišinį palaipsniui įterpiant 

optimalų etanolio kiekį. 
4. Optimali peresterinimo etanoliu proceso temperatūra – 40 0C. 
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Summary 
 
USAGE OF ETHANOL IN BIODIESEL PRODUCTION 
 

 Biodiesel is a clean fuel produced from vegetable oils or animal fats. Using biodiesel the balance between agriculture, 
economic development and the environment, as well as emission and pollution reduction could be achieved. 

 The most effective in production of fatty acid ethyl esters (REE) from Camelina sativa oil and technical fat mixture by 
applying biotechnological method was lipase Novozym 435. The amount of lipase was 5% of the mixture of oil and fat. The 
optimum ethanol and oil-fat mixture molar ratio is 9:1. The transesterification process with ethanol is appropriate to carry out at a 
temperature of 40 °C for 6 hours and three stages gradually adding the optimum amount of ethanol in the reaction mixture. 
 
Vadovė  prof. (HP) dr. Violeta Makarevičienė.  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas 
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PUSANTRAHIBRIDŽIŲ MAUMEDŽIŲ (Larix x eurolepis x L.decidua) 
DENDROMETRINIŲ PARAMETRŲ IR SANITARINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 
 
Ieva MEŠKINYTĖ, el.p. imeskinyte@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
     Maumedžiai, priklausantys pušinių (Pinacae) šeimos genčiai, linkę natūraliai hibridizuotis (Navasaitis, 2004). 
Pirmuosius natūralius japoninio ir europinio maumedžio hibridus aptiko anglų mokslininkai A. Henry ir M. Floidi 1900 
m. Škotijoje, prie Dunkeldo pilies, kur savaime augantys japoniniai maumedžiai su grupe europinių maumedžių turėjo 
tinkamas sąlygas tarpusavyje kryžmintis. Hibridinis (plačiažvynis) maumedis buvo išaugintas iš sėklų, surinktų nuo 
japoninio maumedžio, kuris apsidulkino europinio maumedžio žiedadulkėmis. Nurodomi ir priešingos kombinacijos 
hibridai (Larsson – Stern , 2003). 
     Japoninis ir europinis maumedis pasižymi ne tik sparčiu augimu, bet ir didesniu atsparumu ligoms, kenkėjams 
bei šalčiams, lyginant su kitais spygliuočiais medžiais. Jų hibridas iki 10 metų amžiaus augimo spartumu tėvines rūšis 
pralenkia net 20–30 proc. (Matyssek, Schulze, 1987). 
      Lietuvoje sudėtiniai maumedžių hibridai buvo išvesti Lietuvos miškų institute. Buvo ištirta, kad 57 m. amžiaus 
jų stiebo skersmuo siekia 64 cm (pušis – 29 cm) (Danusevičius, Judickas, Gabrilavičius, 2006). Pagal morfologinius 
požymius hibridinius maumedžius galima suskirstyti į 3 grupes:  

1) hibridai su dominuojančiais japoninio maumedžio požymiais;  
2) hibridai su dominuojančiais europinio maumedžio požymiais ;  
3) tarpiniai hibridai, turintys abiejų tėvinių porų požymius.   

Kadangi hibridinis maumedis sparčiai auga, jis tinka ir plantaciniams želdiniams (Gabrilavičius, 2012). 
Pusantrahibridį maumedį (Larix x eurolepis x L.decidua), sukryžminę plačiažvynį ir japoninį maumedį, 

išaugino lietuvių mokslininkai V.Ramanauskas ir S. Tuminauskas. Pirmą kartą tokio kryžminimo bandymai vykdyti 
1963 m., kai buvo gauta 800 kankorėžių, iš kurių išauginti pirmieji pusantrahibridžiai maumedukai (Янкаускас, 
Туминаускас, 1973). Šių maumedžių vidutinis metinis prieaugis gali siekti 16–22 m3/ha.  

Pastebėta, kad daugelio sparčiai  augančių  maumedžių  kamienai išsikreivina (gyvatiška kamieno forma), kas 
pastebima ir tarp kai kurių europinio maumedžio populiacijų, augančių derlinguose dirvožemiuose (Verbyla, 
Tuminauskas, 1981).  

Lietuvoje nebuvo išsamiai nagrinėta pusantrahibridžių maumedžių augimo eiga, produktyvumas, sanitarinė 
būklė, išsilaikymas.  
 
Tikslas - įvertinti pusantrahibridžių maumedžių medynų taksacinius parametrus (kokybinius, kiekybinius) bei 
sanitarinę būklę. 
 
Uždaviniai 
 
1. Apžvelgti visus publikuotus svarbesnius mokslinius ar mokslo populiarinimo straipsnius apie pusantrahibridį 

maumedį.  
2. Įvertinti seniausių Lietuvoje pusantrahibridžio maumedžio medynų dendrometrinius parametrus. 
3. Įvertinti pusantrahibridžio maumedžio medynų kokybinius parametrus ir sanitarinę būklę. 
4. Išanalizuoti gautus duomenis ir apibendrinti tyrimų rezultatus. 

 
Objektas 
 

Pusantrahibridžių maumedžių medynai (55 metų), esantys Prienų miškų urėdijos Balbieriškio girininkijos 28 
kv. 15 sklype (0,7 ha), 33 kv. 3 sklype (2 ha) ir 27 kv. 23 sklype (2 ha). Medynai yra apie 2 km į šiaurę nuo Balbieriškio 
miestelio (1 pav.) 
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1 pav. Medynų buvimo vieta (M 1:60 000)  
Fig. 1. Location of the stands (M 1:60 000) 

 
Metodika 
 
     Medynų vietos identifikuotos pagal Prienų miškų urėdijoje esančius 1967, 1979, 1989 ir 2003 metų 
taksoraščius bei medžių gręžimo (Preslerio grąžtu) duomenis natūroje. 
     Medžių kiekybiniai ir kokybiniai parametrai įvertinti dviejuose medynuose išskiriant juose po 3 laikinus 
barelius, o vienas medynas, dėl jo mažo ploto (0,7 ha), inventorizuotas ištisai. Iš viso įvertinti 355 maumedžiai. 
Medynuose buvo matuojama: 

• bendras medžio aukštis, aukštis iki sausų šakų ir aukštis iki žalių šakų ( matuoti su Vertex III ultragarsiniu 
aukštimačiu 0,1 m tikslumu); 

• skersmuo matuotas žerglėmis 1,3 m aukštyje, 2 kryptimis, 0,5 cm tikslumu; 
• tiesumas (1 – l. tiesus, 5 – l. kreivas); 
• kamienų pasvirimas – buvo vertinamas kas 15º; 
• Krafto klasė (I – V); 
• kreivumo pobūdis nustatytas vizualiai (lankas, zigzagas, pasvirimas lajoje ir jų deriniai); 
• šakų storis (1 – l. – plonos, 5 – l.– storos); 
• sanitarinė būklė (1 – l.gera, 5 – l.bloga); 
• sanitarinės būklės priežastys (stiebų medienos puvinys, žaizdos, stelbimas, nulaužta, sausa viršūnė). 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
     Atlikus matavimus visuose trijuose medynuose pagal gautus rezultatus galima spręsti apie pusantrahibridžių 
maumedžių augimą ir būklę. Gauti rezultatai ne visai atitinka paskutinės miškotvarkos duomenis.  
    Apibendrinę matavimų duomenis gavome, jog medynų vidutinis aukštis yra 30 m. 2003 metais atliktos 
miškotvarkos duomenimis, medynų vidutinis aukštis buvo 27 m. Taigi pagal miškotvarkos duomenis maumedynai yra  
3 m žemesni.  

Medynuose yra medžių, siekiančių ir 38 m aukštį, tačiau daugiausia užfiksuota medžių, kurie siekia 32 m 
aukštį – jų yra 46 vnt. 
     Pagal anksčiau atliktus matavimus, kai pusantrahibridžiai maumedžiai buvo 25 metų amžiaus, medynų 
vidutinis aukštis buvo 23 m. Taigi per 30 augimo metų maumedžiai vidutiniškai paaugo tik 7 metrus arba <25 cm per 
metus. 

Atmetus IV–V Krafto klasių medžius, kurie seniai turėjo būti iškirsti ugdymo kirtimais, matome, kad realus 
pusantrahibridžių maumedžių vidutinis aukštis siekia būtent 32 m. 
 

 
2 pav. Medžių skaičius pagal aukštį 
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Fig. 2. Distribution of the number of trees according to altitude 
 
     Vidutinis medynų skersmuo šiuo metu yra 36 centimetrai (2003 m. miškotvarkos duomenimis – 30 cm.). 
Daugiausia yra medžių, kurių skersmuo – 40 cm (26 vnt.). Storiausias maumedis – 62 cm skersmens, tačiau reikėtų 
konstatuoti, kad viename iš maumedynų (27 kv. 23 skl.) pastebėtas (į apskaitą nepatekęs) maumedis, kurio skersmuo 
buvo net 73 cm. 

Atmetus IV–V Krafto klasių medžius, matome, kad realus pusantrahibridžių maumedžių vidutinis skersmuo 
siekia būtent 40 cm. 
 

  
3 pav. Medžių skaičius pagal skersmenį  
Fig. 3. Distribution of the number of trees by diametre 
 
     Tiksliam medienos tūriui 1 ha nustatyti  kiekvienas medis buvo įvertintas pagal nenukirsto miško „Medienos 
tūrio lenteles“ (2002). Apskaičiuota, kad bendras visų medžių tūris maumedynų bareliuose yra apie 640 m3/ha. 
Vidutinis vieno medžio tūris 33 kv. 3 skl. – 1,5 m3, 27 kv. 23 skl. – 1,6 m3, 28 kv. 15 skl. – 1,7 m3.  Į barelių apskaitą 
nepatekęs storiausias maumedis (27 kv. 23 skl.) produkuoja daugiausiai medienos. Jo tūris – 5,6 m3. Atmetus IV–V 
Krafto klasės medžius gauta, kad vidutinis vieno medžio tūris 33 kv. 3 skl. yra 1,8 m3, 27 kv. 23 skl. – 1,8 m3, 28 kv. 15 
skl. – 2 m3. 
       Atlikus maumedžių sanitarinės būklės analizę nustatyta, jog medynuose  augantys labai geros būklės medžiai 
sudaro 26,1  (93 vnt.), geros būklės – 48,9 (173 vnt.), patenkinamos būklės – 11,5  (41 vnt.), blogos ir labai blogos 
būklės – 13,8 proc. (49 vnt.) (4 pav.). 
 

 
4 pav. Medžių skaičius pagal būklę 
Fig. 4. Tree distribution by state 
 
     Taip pat buvo nustatomos įvairios medynuose augančių 2–5 būklės maumedžių būklės blogėjimo priežastys:  
5 medžiai buvo su sausa viršūne, 32 medžiai – stelbiami, 7 medžiai – su žaizdomis, 2 medžiai turėjo medienos puvinį,  
1 medis buvo su nulaužta viršūne. 
     Buvo įvertintas visų išskirtuose bareliuose augančių maumedžių kamienų tiesumas. Labai tiesūs ir tiesūs 
medžiai sudarė 70,1, kreivoki  – 22,3, kreivi ir labai kreivi  – 8,5proc. visų maumedžių. 
     Kartu su kamienų tiesumu buvo vertintas ir kamienų kreivumo pobūdis. Išanalizavę visų išskirtuose bareliuose 
augančių maumedžių kamienų kreivumo pobūdį gavome, kad daugiausiai yra tiesių medžių – 262 vnt. (73,8proc.). 
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Lajoje kreivi ir  kreivais kamienais medžiai sudaro 28,2 proc. Didžiausią kamienų deformaciją turintys maumedžiai (su 
zigzagišku kamienu) medynuose sudaro 11,3proc. 
     Atlikus išskirtuose bareliuose augančių maumedžių analizę pagal šakų storį nustatėme, kad daugiausiai medžių 
yra su plonomis ir labai plonomis šakomis – 41,1 proc. (22,5 ir 18,6proc.), medžiai su storomis ir labai storomis 
šakomis sudaro 34,1, o mažiausiai yra maumedžių su vidutinio storio šakomis – 25,6 proc. 
     I Krafto klasės medžiai medynuose sudaro 14,1 proc. Tai storiausi ir dažnai aukščiausi medžiai medynuose. Jie 
apie 1,2–1,3 karto aukštesni už vidutinius. II Krafto klasės medžių  su pakankamai gerai išsivysčiusiomis lajomis 
medynuose daugiausia – jų yra 48,2 proc. III klasės medžiai su šiek tiek suspaustomis lajomis sudaro 19,4 proc. O IV ir 
V klasės medžiai, stelbiami, su menkomis lajomis sudaro 19,1 proc. Kaip jau minėta, IV ir V Krafto klasių medžiai 
turėtų būti iškirsti. 
 
Išvados 
 

1. Vidutinis medynų aukštis yra 30 m, tačiau dažniausiai aptinkami 32 m aukščio medžiai(46 vnt.). 
2. Nuo paskutinio mokslininkų vykdyto matavimo (25 metų amžiaus) medžiai vidutiniškai paaugo tik 7 m arba 

mažiau nei 25 cm per metus. 
3. Iškirtus IV–V Krafto klasių medžius, vidutinis vieno medžio tūris medynuose padidėtų nuo 1,6  iki 1,9 m3, t. y. 

18,7 proc. . 
4. Nors pastebėta, kad dėl spartaus augimo daugelio hibridinių maumedžių kamienai yra išsikreivinę, 

išmatuotuose medynuose daugiausia buvo tiesių medžių (73,8 proc.). 
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Summary 
 
PUSANTRAHIBRIDŽIŲ MAUMEDŽIŲ (Larix x eurolepis x L.decidua) DENDROMETRINIŲ PARAMETRŲ 
IR SANITARINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 
 

Were measured oldest in Lithuania hybrid larch (Larix x eurolepis x L.decidua) stands. After the measurements, the results 
obtained in three stands of larch reveals growth change and sanitary condition. The findings obtained do not fully meet the last forest 
measurements. The synthesis of the measurements we have received the stand average height of 30 m, but most trees that are ahead 
of the average height. They seek to 32 m (46 pcs.). The average hight of larch trees is 36 centimeters. Thickest tree seeks 63 cm. 
Larch average of one tree volume - 1.6 m3. However, it increased after cutting IV - V Kraft class trees. According to the sanitary 
condition of the stands mostly in good condition trees - they make up 48.9%. 
 
Darbo vadovas doc. dr. Julius Bačkaitis  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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PAVIENIŲ MEDŽIŲ MILŽINŲ IR JŲ GRUPIŲ KERTINIŲ MIŠKO BUVEINIŲ  BŪKLĖ 
MAŽEIKIŲ RAJONE 
 
Mindaugas ŠIMKUS 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
 Augant šalies ekonomikai miškų sektoriaus reikšmė nuolat didėja. Dėl šios priežasties sunaudojami vis 
didesni miško resursai, o kartu ir  labai nukenčia biologinė įvairovė. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ties 
išnykimo riba yra didelė dalis miško organizmų rūšių. Daugelis tokių organizmų yra tiesiogiai susiję su senais medžiais, 
sausuoliais, virtėliais (Rugaitis, 2006). Medžiai milžinai labai svarbūs biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui ir yra 
tinkamos buveinės įvairioms paukščių, bestuburių, kerpių, grybų rūšims. Todėl kai kuriose Europos valstybėse, 
pavyzdžiui, Švedijoje, žemės savininkai, kurių žemėje auga medis milžinas, gali gauti paramą pjauti medžius, kurie 
konkuruoja su medžiu milžinu (Levenskog, 2007). 
 Didžiausia biologinės įvairovės nykimo priežastis yra reikiamų buveinių nebuvimas arba jų nykimas. 
Nemaža dalis jų kai kuriose teritorijose apskritai išnyko. Buveinės prarandamos tiek dėl antropogeninės veiklos, tiek dėl 
gamtinių procesų (Stončius ir kt., 2001). Biologinės įvairovės išsaugojimas – tai viena iš svarbiausių ekologiškai, 
ekonomiškai ir socialiai subalansuoto miškų ūkio krypčių. Lietuvoje kertinėse miško buveinėse gausu biologinių 
vertybių, dėl to jų apsauga yra  svarbi mūsų bendrų pastangų dalis siekiant išsaugoti gamtinę aplinką ateities kartoms. 
 Kertinių miško buveinių plotas neribojamas, jomis  pažymima tam tikra biologiškai vertinga miško dalis. 
Kertinė miško buveinė gali būti tiek pavienis labai stambus medis, tiek miško sklypas, užimantis daugelį hektarų. 
Norint užtikrinti Lietuvos miškų biologinės įvairovės apsaugą, pirmiausia reikia sutelkti dėmesį į apsaugą tų, kuriuose 
dar išlikę specializuotųjų buveinių rūšių. Vadinasi, gyvybiškai svarbu nustatyti ir išskirti miškus, atitinkančius kertinės 
miško buveinės kriterijus (Andersson ir kt., 2005). 
 Kertinės miško buveinės – nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, 
pažeidžiamų, retų ar saugotinų buveinių specializuotųjų rūšių. Tai – „kertiniai pamatų akmenys“, jeigu miško biologinę 
įvairovę įsivaizduotume kaip „namą“; iš to yra kilęs ir šių buveinių pavadinimas, pabrėžiantis jų svarbą (Andersson ir 
kt., 2005). 
 Geriausias būdas išsaugoti tam tikros kertinės miško buveinės biologines vertybes – ją tvarkyti taip, kad būtų 
išlaikytos ir puoselėjamos tos savybės, pagal kurias ši buveinė buvo išskirta. Daugeliu atvejų geriausias būdas kertinių 
miško buveinių vertybėms išsaugoti – nevykdyti jose jokios ūkinės veiklos arba ūkininkauti tradiciškai neintensyviai. 
Ūkininkaudami, šalindami negyvą medieną ir džiūstančius medžius mažintume KMB vertę (Marozas, 2008). 
                                      
Tikslas - ištirti kertinų miško buveinių 2001-2005m inventorizuotų pavienių medžių milžinų ir jų grupių būklę 
Mažeikių rajone. 
 
Uždaviniai 
                     

1. Surinkti duomenis apie esamus inventorizuotus medžius milžinus ir jų grupes Mažeikių rajone. 
2. Įvertinti kertinius ir biologinius kraštovaizdžio elementus. 
3. Nustatyti inventorizuotų medžių milžinų ir jų grupių būklę Mažeikių rajone. 

 
Objektas 
 
Inventorizuoti medžiai milžinai ir jų grupės Mažeikių rajone. 
 
Metodika 
 
 Medžiai milžinai ir jų grupės Mažeikių rajone buvo surasti naudojantis Valstybinio miškotvarkos instituto 
pateiktais duomenimis. 
 Naudojantis GIS programine įranga nustatytos kiekvieno tiriamo objekto GPS koordinatės. Naudojantis GPS 
navigacija „Garmin nuvi“  surastas kiekvienas tiriamas objektas natūroje. 
 Dendrometrinių duomenų analizei kiekvieno medžio milžino buvo išmatuoti šie rodikliai : 1) medžio aukštis 
(m); 2) kamieno apimtis 1,3 m aukštyje (cm). 
 Medžių būklė vertinta šešiomis medžių būklės klasėmis ( Žiogas, 2000 ): I – sveiki medžiai, II – nusilpę 
medžiai, III – stipriai nusilpę medžiai, IV – džiūstantys medžiai, V – švieži sausuoliai, VI – seni sausuoliai. 
 Be to, įvertintas sausų šakų kiekis medžio lajoje  (vizualiai nustatant 1–2 eilių sausų šakų dalį (%) lajoje) 
balais: 0 – lajoje yra 0–15 proc. sausų šakų; 1 – lajoje yra 16–30 proc. sausų šakų; 2 – lajoje yra 31–50 proc. sausų šakų; 
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3 – lajoje yra >50 proc. sausų šakų. Dėl natūralaus medžio apsivalymo nuo sausų šakų nudžiūvusios apatinės  medžio 
šakos į šį kiekį neįskaičiuojamos (Stravinskienė, 2009). 
 
Rezultatai 
  
 Mažeikių rajone buvo tirtos visos 65 medžių milžinų ir jų grupių kertinės miško buveinės, iš kurių 57 
pavieniai medžiai milžinai (1 lent.) ir 8 medžių milžinų grupės (2 lent.), kurie pagal rūšis pasiskirsto taip: paprastasis 
ąžuolas ( Quercus robur L ), paprastoji pušis ( Pinus sylvestris L ), paprastoji eglė ( Picea abies L ), paprastoji vinkšna ( 
Ulmus laevis L), paprastasis klevas ( Acer platanoides L ), juodalksnis ( Alnus glutinosa L ), mažalapė liepa ( Tilia 
cordata L ) . 
              
1 lentelė. Pavienių medžių milžinų dendrometriniai duomenys  
 

       
 Iš visų tirtų pavienių medžių milžinų Mažeikių rajone nustatyta, kad aukščiausi yra paprastojo ąžuolo 
(Quercus robur L) (max 29 m) medžiai , o žemiausi – paprastosios eglės ( Picea abies L ) (max 23 m). Vidutinis 
paprastojo ąžuolo ( Quercus robur L) auštis buvo 22 m , paprastosios pušies ( Pinus sylvestris L ) – 24 m,  paprastosios 
eglės ( Picea abies L) – 22 m. Vienintelės Mažeikių rajone rastos inventorizuotos paprastosios vinkšnos (Ulmus laevis 
L ) medžio milžino aukštis – 24 m.  
 Vertinant pavienių medžių milžinų apimtis nustatyta, kad storiausi medžiai buvo paprastieji ažuolai (Quercus 
robur L) (max 603cm) , o ploniausi individai – paprastosios eglės Picea abies L (max 251cm). Vidutinė paprastojo 
ąžuolo ( Quercus robur L ) apimtis – 395cm; paprastosios pušies ( Pinus sylvestris L ) –  312 cm; paprastosios eglės 
(Picea abies L ) – 248 cm; paprastosios vinkšnos ( Ulmus laevis  L ) – 361cm. 
  
2 lentelė. Medžių milžinų grupių dendrometriniai duomenys 
 

 

Medžio rūšis  

 Medžių milžinų apimtis cm Medžių milžinų aukštis m 

Skaičius Vidurkis Min Max Vidurkis Min Max 

Paprastasis ąžuolas 
( Quercus robur L ) 

46 395 304 603 22 18 29 

1 Nevertintas (nulūžęs) 

1 
Nevertintas (nupjautas likęs tik kelmas) 

 

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L) 4 312 285 355 24 21 26 

Paprastoji eglė (Picea abies L) 2 248 246 251 22 21 23 

Paprastoji vinkšna (Ulmus laevis  
L) 

1 361 24 

1 Nevertintas (nerastas pagal kordinates) 

Paprastasis klevas ( Acer 
platanoides L ) 

1 Nevertintas (nupjautas likęs tik kelmas) 

Medžio rūšis 

  
Medžių milžinų apimtis cm 

 
Medžių milžinų aukštis m 

 
Medžių 
milžinų 
grupių 

skaičius 
 

Bendras 
Medžių 
skaičius 
grupėje 

 

Vidurkis 
 
 

Min 
 
 

Max 
 
 

Vidurkis 
 
 

Min 
 
 

Max 
 
 

Paprastasis ąžuolas 
(Quercus robur  L) 6 16 355 314 451 21 18 24 

Juodalksnis 
( Alnus glutinosa L) 1 5 174 158 191 22 20 25 

Mišri grupė: 
Mažalapė liepa 

(Tilia cordata  L), 
Paprastasis ąžuolas 
(Quercus robur  L) 

1 

 
1 297 25 

 
1 

368 
 

22 
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 Gausiausia buvo paprastojo ąžuolo ( Quercus robur L) medžių milžinų grupė. Šešiose jų grupėse rasta 16 
paprastojo ąžuolo ( Quercus robur L ) individų. Storiausi medžiai tarp visų medžių rūšių grupėse buvo paprastojo 
ąžuolo (Quercus robur L )  (max 451 cm), ploniausi – juodalksnio ( Alnus glutinosa L ) (max 191 cm). 
 Po vieną medžių milžinų grupę sudarė juodalksnio (Alnus glutinosa L) ir mišrių medžių grupės atstovai. 
Storiausio juodalksnio (Alnus glutinosa L) medžio apimtis siekė 191cm, o vidutinė – 174cm, aukščiausias medis tarp 
juodalksnių ( Alnus glutinosa L) siekė 25 m.  
 Mišri medžių milžinų grupė sudaryta iš mažalapės liepos (Tilia cordata L) ir paprastojo ąžuolo (Quercus 
robur L )medžių, tarp kurių aukščiausias medis buvo mažalapė liepa (Tilia cordata L) (25 m) , o storiausias –
paprastasis ąžuolas ( Quercus robur L ) (368 cm). 
   
 Inventorizuotų pavienių medžių milžinų ir jų grupių būklė vertinta 6 būklės klasėmis. Pavienių medžių 
milžinų ir jų grupių duomenys pateikiami kartu, nes kiekvienas medis iš medžių milžinų grupės buvo įvertintas 
individualiai ( 1 pav.) 
            

 
1 pav. Pavienių medžių milžinų ir jų grupių būklė Mažeikių rajone 
 
 Įvertinus medžių milžinų būklę nustatyta, kad daugiausia rasta stipriai nusilpusių (35proc.) bei nusilpusių 
medžių ( 33proc.). Mažiausiai rasta šviežių sausuolių (tik 3proc.). Be to, rasti 2 nupjauti medžiai, iš kurių bebuvo likę 
tik kelmai. 
 Įvertinus  sausų šakų kiekį lajose pavieniai medžiai milžinai ir jų grupės apibūdintos pagal atskiro individo 
gautus rezultatus (2 pav.). 
 

 
2 pav. Atskirų individų būklė pagal sausų šakų kiekį lajose 

 
 31–50 proc. sausų šakų lajose turėjo daugiausia (net 41proc.) medžių  milžinų. Dugiau kaip pusę sausų šakų 
turėjo 18 proc. individų . Mažiausią dalį (iki 15proc.) sausų šakų turėjo tik 12 proc. medžių.  
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Išvados 
          

1. Iš visų 2001–2005m. Mažeikių rajone inventorizuotų 65 kertinių miško buveinių ( pavieniai medžiai milžinai 
ar jų grupės) rasti 56 pavieniai medžiai milžinai ir 8 jų grupės, 1 pavienio medžio milžino kertinė miško 
buveinė nerasta pagal turimas kordinates. 

2. Dažniausiai aptinkami (net 83 proc. kertinių miško buveinių) ir didžiausios apimties buvo paprastieji ąžuolai 
(Quercus robur L) , aukščiausias medis taip pat buvo paprastasis ąžuolas ( Quercus robur L). 

3. Įvertinus individų būklę nustatyta,  jog sveiki medžiai sudaro tik 9 proc. Vyrauja 3 būklės klasės (stipriai 
nusilpę) medžiai– 35proc., žuvusių medžių rasta 7 proc. 

4. Tirtų saugomų medžių lajose daugeliu atvejų (41proc.) buvo 31–50 proc. sausų šakų. 
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Summary 
 
INDIVIDUAL GIANT TREES AND THEIR GROUP WOODLAND KEY HABITATS STATUS IN 
MAŽEIKIAI DISTRICT 
              

Giant trees are important for biodiversity in the landscape and there are important habitats for different insects, birds, bats, 
lichens and funguses. So if we want to save giant trees for future generations, we have to collect as much data as possible and install 
proper means of care and protection. During the research in Mažeikiai district all 65 giant trees were individualy inventoried but one 
tree could not be found. After analyzing collected data it was clear, that the giant trees in Mažeikiai district are in ill condition and 
that they need proper treatment as soon as possible.       
 
Darbo vadovė doc. dr. J. Šepetienė.  
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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STIRNŲ POPULIACIJOS BŪKLĖ IR DINAMIKA VILKAVIŠKIO RAJONE  
 
Darius STRAZDAUSKAS, el. p. darius.strazdauskas@stud.asu.lt 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 
     Lietuvoje stambiajai medžiojamajai faunai priskirti visi kanopiniai žvėrys (stumbrai, briedžiai, taurieji ir 
dėmėtieji elniai, stirnos, danieliai, muflonai, šernai) bei lūšys, kurtiniai. Lietuvos smulkiajai faunai priskiriami ( lapė, 
mangutas, ūdra, miškinė ir akmeninė kiaunės, bebras, ondatra, pilkasis ir baltasis kiškiai ir kt. (Navasaitis ir Pėtelis, 1998). 
     Šiuolaikinio kompleksinio miškų ir medžioklės ūkio sąlygomis yra labai svarbu pasiekti maksimalų medžioklės 
plotų produktyvumą, subalansuotą su teritorijos talpa (Pėtelis, 2002). Šiuolaikinio medžioklės ūkio tvarkymo pagrindas yra 
laukinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos talpa (Padaiga, 1996). Teritorijos talpa yra jos savybė išlaikyti tam tikrą 
kiekvienos rūšies gyvūnų skaičių ploto vienete (Leopold, 1933). Netrikdomi žvėrys nevengia žmogaus kaimynystės ir 
apsigyvena tankiai gyvenamų rajonų nedideliuose miškuose ir net krūmynuose. Ypač briedžiai mėgsta mišriuosius 
miškus su pušies jaunuolynais arba aukštapelkių plotais (Baleišis ir kt., 1998). Be miškų, stirnoms yra svarbūs 
agroželdiniai (maži miškeliai, krūmai, augalijos apsauginės juostos laukuose, sodai, sodybviečiųželdiniai).Sugebėdama 
gerai prisitaikyti ir nebijodama žmogaus kaimynystės stirna gyvena ir žemės ūkio naudmenose (daugiausia 
Vilkaviškio, Marijampolės rajonuose). Taip ėmė formuotis lauko - krūmynų stirnų ekotipas (Baleišis ir kt., 1998). 
     Populiacijos struktūra pagal amžių yra svarbus rodiklis, nes nuo jos priklauso gimstamumo ir mirtingumo 
lygis. Skirtingų  amžiaus grupių santykis populiacijose parodo jos gebėjimą daugintis šiuo metu ir leidžia numatyti, 
koks jis bus ateityje (Одум, 1975). Dar vienas svarbus populiacijos rodiklis, ypač elementarių populiacijų valdymui, 
yra lyčių santykis. Populiacijos intensyvaus augimo stadijoje stirnų biologinis prieauglis (pirmamečių jauniklių skaičius 
pirmajai jų gyvenimo žiemai baigiantis) sudaro 32 proc., o faktinis – 20 proc. Augimo sulėtėjimo stadijoje faktinis 
prieauglis sumažėja iki 10–15 proc. (Падайга, 1984; Прусайте и др., 1973). Gamtoje stirnų patelių būna daugiau negu patinų 
ir santykis tarp jų Lietuvoje įvairuoja nuo 1:1,5 iki 1:1,7 (Baleišis ir kt., 1998). Pagal Linderį (Linder, 1975), kai stirnų 
populiacijos struktūra yra optimali, iki 1 m. amžiaus jaunikliai turėtų sudaryti 30 proc., o patinų ir patelių santykis turėtų būti 
1:1,2 (Padaiga, 1994).  
     Medžiojamųjų gyvūnų būklės prognozės ir kontrolės programos nebuvimas reikštų vienos iš grandies vieningoje 
biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvarkymo miškuose sistemoje iškritimą, neigiamai atsilieptų Lietuvos biologinės 
įvairovės išsaugojimo miškuose  įgyvendinimui (Belova, 1999), o visa to pagrindas ir yra išsamūs medžiojamosios 
faunos tyrimai.  
 
Tikslas - išnagrinėti Vilkaviškio  rajone gyvenančių stirnų populiacijos būklę ir nustatyti jos pokyčius.  
 
Uždaviniai 
 

1. Teritorijos tinkamumas stirnų populiacijai.  
2. Stirnų bandos būklė. 
3. Stirnų populiacijos dinamika. 
4. Stirnų populiacijos vystymosi tendencijos. 
5. Medžioklės reikšmė reguliuojant stirnų populiaciją. 

 
Tyrimo objektas 
 
Stirnų populiacijos, gyvenančios Vilkaviškio rajone. 
 
Tyrimo metu buvo naudojami šie duomenys: 

1. Kartografinė medžiaga; 
2. Medžioklėtvarkos projektai; 
3. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos; 
4. Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo ataskaitos; 
5. Medžioklės trofėjų apžiūrų ataskaitos. 

 
     Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklės dinamika nagrinėjama Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. 
Nagrinėjami dešimties medžioklės sezonų duomenys (2001–2011  metų laikotarpio). Žvėrių sumedžiojimo ir gausos 
duomenys paimti iš Marijampolės regioninės aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros oficialių 
ataskaitų, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Vilkaviškio skyriaus medžiojamosios faunos ataskaitų , atskirų 
medžioklės plotų naudotojų bei medžioklėtvarkos projektų ataskaitų.  



117 
 

 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
     Medžioklės plotai Vilkaviškio rajone užima 106801, 4 ha plotą (3 lentelė). Iš jo 16205, 2 ha teritorija, kurioje 
medžioklė draudžiama (užstatyta teritorija, kapinės, keliai, geležinkeliai, kitos inžinerinės komunikacijos, rezervatai, 
kariniai poligonai) (1 pav.). Plotas, kuriame medžioklė leidžiama – 90596, 2 ha. Iš jo 9562.6 ha miškai, 80551, 1 ha 
laukai, 482, 5 ha vandens telkiniai.  
 

 
1 pav. Medžioklės plotų pasiskirstymas kategorijomis 
 
     Lyginant su kitomis Lietuvos teritorijomis, Vilkaviškio rajone įvairuoja derlingi dirvožemiai, palyginti 
vienodas reljefas, tačiau mažas miškingumas. Visi šie veiksniai lemia gyvūnų gyvenamąją aplinką ir poveikį jai. 
     Gyvenamosios aplinkos optimizavimas rajonuojant teritoriją reiškia parinkimą kiekvienai kanopinių žvėrių 
rūšiai, kaip pagrindinei, tokios aplinkos, kurioje jų populiacija pasiektų didžiausią tankumą ir produktyvumą. 
Medžioklės plotų teritorija pagal savo ekologines sąlygas turi būti priskirta pagal tinkamumą vienai ar kitai žvėrių 
rūšiai. Rajonuojant teritoriją reikia atsižvelgti į elninių žvėrių populiacijų nuo seno apgyvendintas teritorijas, kur jų 
gausa ir tankis visados buvo didelis. 
     Skirtingomis gyvenamosios aplinkos sąlygomis  priklausomai nuo laukų ir miškų augalijos rūšinės sudėties, 
gausumo bei pažeidimo intensyvumo įvairių rūšių kanopinių žvėrių neigiamas poveikis miškų ir žemės ūkiui yra 
nevienodas. 
     Vilkaviškio rajone yra keturiolika medžioklės plotų vienetų, kuriuose elninių žvėrių gyvenamoji aplinka 
skiriasi dėl nevienodo miškingumo. Atsižvelgiant į visus veiksnius medžioklės plotų teritorija buvo rajonuota elniniams 
žvėrims. Didesnius miškų masyvus turinčiuose medžioklės plotų vienetuose pagrindinė elninių žvėrių rūšis yra briedis 
ir stirna. Mažiau miškingose teritorijose pagrindinei elninių žvėrių rūšiai priskirtas danielius, o šalutinė –  stirna. 
Didžiojoje dalyje teritorijos, kur nėra miško masyvų, nustatyta, kad pagrindinė elninių žvėrių rūšis – lauko ekotipo 
stirnos. Visuose rajono medžioklės plotuose taurusis elnias laikomas nepageidaujama rūšimi. Toks sprendimas buvo 
priimtas atsižvelgiant į teritorijos miškingumą, miško masyvų dydį, jų išsidėstymą ir elninių žvėrių populiacijas, jų 
dydį, paplitimo ribas,  taip pat anksčiau gyvenusių elninių žvėrių paplitimo ribas. Nuo šių sprendimų priklauso 
racionalus medžioklės plotų naudojimas. 
     Pagal medžioklėtvarkos projektą 2007 metų pavasarį buvo atliktos kontrolinės apskaitos (1 lentelė). Elninių 
žvėrių  kontrolinė apskaita buvo atlikta Makeino - Jurgensono metodu (Balčiauskas, 2004). Buvo nustatyta jų rūšinė 
sudėtis, tankis žiemos ganyklose, bendras tankis, lyčių bei amžiaus struktūra. Šie duomenys buvo apskaičiuoti pagal per 
parą žvėrių paliktą ekskrementų skaičių ir mitybos žiemos pašarais trukmę. Mitybos žiemos pašarais periodo metu 
stirna vidutiniškai palieka 2028 ekskrementų krūveles, taurusis elnias – 2085, briedis – 2800 ekskrementų krūvelių. 
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1 lentelė. Elninių žvėrių apskaitos Makeino - Jurgensono metodu rezultatai  
 

Eil. 
Nr. 

Medžioklės 
plotų vienetas 

Preliminarus elninių žvėrių skaičius Apskaitos rezultatai 

Briedžiai Taurieji 
elniai 

Danieliai Stirnos Briedžiai Taurieji 
elniai 

Danieliai Stirnos 

1 Paežeriai 0 0 0 85 0 1 0 85 

2 Kybartai 0 15 4 100 0 10 0 100 

3 Tauras 0 0 0 110 0 0 0 118 

4 Šūkliai 0 0 0 205 0 0 0 210 

5 Svirkalnis 0 16 0 150 2 22 0 165 

6 Gižai 0 5 4 80 0 2 0 84 

7 Alvitas 0 0 0 95 0 0 0 100 

8 Karkliniai 0 0 0 70 0 0 0 70 

9 Uosija 0 0 0 173 0 0 0 181 

10 Pilviškiai 0 0 0 85 0 0 0 92 

11 Pajavonys 2 8 0 125 0 8 0 132 

12 LŽUU* 0 0 0 40 0 0 0 43 

13 Vištytis 2 24 0 120 2 34 0 124 

14 ,,Paežeriai''** 0 8 4 55 0 8 2 54 

  Iš viso 4 76 12 1493 4 85 2 1558 

* – LŽUU (ASU) miškų fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas 
** – VĮ Marijampolės miškų urėdijos profesionalios medžioklės ,,Paežeriai’’ medžioklės plotų  vienetas 
 
     Vilkaviškio rajono medžioklės plotuose gyvena 5 porakanopių rūšys: briedžiai, taurieji elniai, danieliai, stirnos 
ir šernai. Stirnų populiacija yra gausiausia Vilkaviškio rajone, lyginant su kitomis porakanopių rūšimis.  Tiriamuoju 
laikotarpiu stirnų gausa  visada buvo didesnė nei leistina mažiausia stirnų gausos riba, o  paskutinius du medžioklės 
sezonus jų populiacija viršijo  leistiną didžiausią stirnų skaičių šiai teritorijai.  
    Stirnų populiacijos tankis nuo 2006 metų viršija lestiną ribą (28,6 vnt. 1000 ha) ir 2010 metais pasiekė 49, 8 
vnt. 1000 ha, todėl būtina stirnų gausą reguliuoti intensyviau. 
     Stirnų populiacija Vilkaviškio rajone yra gausi ir pakankamai stabili (2 pav.). Tyrimo pradžioje visoje 
teritorijoje buvo suskaičiuotos 1199 stirnos. Vėliau jų šiek tiek sumažėjo, tačiau stirnų gausa  visada buvo didesnė nei 
leistina mažiausia stirnų gausos riba ir nuo 2004/2005 m. medžioklės  sezono jų populiacija nuolat didėjo. 2009/2010 
m. sezonu stirnų populiacija buvo didžiausia – 2198 vnt. Šių žvėrių tankis pastaruoju metu siekia 49,7 žvėrių 1000 ha ir 
1,7 karto viršija didžiausią leistiną stirnų tankį šiai teritorijai.  
     Nors tiriamuoju laikotarpiu stirnų populiacijos didėjimo tendencija žymi ir individų skaičius išaugo dvigubai, 
tačiau sumedžiojamo laimikio kiekis nedaug  padidėjo . Galima teigti, kad tai turėjo įtakos tokiam stirnų kaimenės 
padidėjimui, todėl tikslinga stirnų gausą reguliuoti intensyviau.  
 

 
2 pav. Stirnų gausa ir sumedžiojimas Vilkaviškio rajone 2001/2002 – 2010/2011 metų medžioklės sezonų metu 
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      Palyginus stirnų sumedžiojimo pagal lytį ir amžių duomenis nustatyta, kad stirnų mažiausiai yra sumedžiojama 
patinų – 20proc.  nuo viso sumedžioto laimikio. Patelių (41proc.) ir jauniklių (42proc.) sumedžiojama beveik vienodai, 
nors rekomenduojama jauniklių sumedžioti 60 proc. nuo viso laimikio. Į tai medžiotojai turėtų atkreipti dėmesį ir 
intensyviau medžioti jauniklius.  
     Vilkaviškio rajono medžioklės plotuose iš stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų  kasmet medžiojami elniai, stirnos 
ir šernai. Daugiausiai sumedžiojama stirnų ir šernų. Kasmet rekomenduojama sumedežioti 15–27 proc. stirnų nuo 
apskaitos. Sumedžiojimas planuojamas atsižvelgiant į praėjusias žiemas ir stirnų prieaugį. Stirnų kaimenės naudojimas 
2001– 2011 metais buvo 11 – 17 proc. Lyginant su rekomenduojamu strinų kaimenės naudojimu, reikėtų strinas pradėti 
medžioti intensyviau.  
     Rekomenduojama stirnų medžioklės laimikio struktūra yra tokia: jaunikliai – 60, vidutinio amžiaus – 10– 15 ir 
seni žvėrys 20–25 proc. Faktinė stirnų medžioklės laimikio struktūra Vilkaviškio rajone 2001–2011 metais pateikta 2 
lentelėje. Iš šios lentelės matyti, kad jauniklių sumedžiojama daug mažiau nei rekomenduojama. Nuo 2001 iki 2011 
metų daugiau sumedžiota vyresnių žvėrių. Stirnų kaimenė naudojama  medžiojama ?neracionaliai. 
 
2 lentelė. Stirnų medžioklės laimikio struktūra 
 

Medžiojami žvėrys 

Medžioklės sezonai 

2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Suaugusių 73% 58% 70% 49% 58% 53% 58% 55% 52% 58% 

Stirnos Jauniklių 27% 42% 30% 51% 42% 47% 42% 45% 48% 42% 

  Iš viso vnt. 176 150 161 196 185 189 219 257 251 281 
 
     Vilkaviškio rajono medžioklės plotų teritorijoje šalia miško stirnų gyvena ir lauko ekotipo stirnos. 
Atsižvelgiant į mažiausio ir didžiausio leistino elninių žvėrių tankio miškuose normatyvus, pagal medžioklės plotų 
miškų ir laukų ploto santykį ir miškų kategorijas buvo apskaičiuotas  maksimalus ir minimalus  leistinas stirnų tankis 
bei gausa skirtingiems medžioklės plotų naudotojams. Taip pat buvo pateiktas rekomenduojamas stirnų tankis ir gausa. 

Pagal 3 lentelės duomenis matyti, kad Vilkaviškio rajone esančiuose medžioklės plotuose esamas stirnų tankis 
(26,4 vnt. 1000 ha)  artėja prie didžiausio leistino stirnų tankio šiai teritorijai (28,6 vnt. 1000 ha). 
 
3 lentelė. Leistina stirnų gausa ir tankis 
 

  

Miškų plotas ha 

  
Tankis vnt./1000 ha Gausa vnt. 

Medžioklės  Laukų   
plotų 

plotas 
Esa-
mas  

Leisti-
nas  

Leis-
tinas Esama  

Leis-
tina 

Leis-
tina 

vienetas Miškų tipai 

ha 

tan-
kis 

mažiau-
sias 

di-
džiau-
sias gausa 

ma-
žiau-
sia 

di-
džiau-
sia 

  I II III IV Iš viso               
Paežeriai 472 12 14   498 10248 10.6 10.0 20.0 85 80 160 
Kybartai 187 176 387 70 820 917 38.8 20.0 40.0 42 22 43 
Tauras 209       209 9693 10.1 10.0 20.0 118 117 235 
Šūkliai 645 65 121 8 839 13644 13.4 10.0 20.0 210 157 313 
Svirkalnis 726 132 291 21 1170 8796 17.2 10.0 20.0 165 96 191 
Gižai 528 70 126 1 725 3703 17.5 10.0 20.0 84 48 96 
Alvitas 306 24 42 114 486 8378 14.4 10.0 20.0 100 70 139 
Karkliniai         0 1808 37.5 20.0 40.0 70 37 75 
Uosija 211       211 6282 24.0 10.0 20.0 181 75 151 
Pilviškiai 266 62 69 18 415 6396 17.0 10.0 20.0 92 54 109 
Pajavonys 354 33 126 143 656 1671 48.5 20.0 40.0 132 54 109 
LŽUU* 327.6       327.6 237.5 75.8 20.0 40.0 43 11 23 
Vištytis 1094 245 690 119 2148 7954 14.7 20.0 40.0 124 169 338 
Paežeriai** 650 231 171 6 1058 823 29.4 20.0 40.0 53 25 54 
Iš viso 5975.6 1050 2037 500 9562.6 80550.5 26.4 14.3 28.6 1499 1015 2036 

* – LŽUU (ASU) miškų fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas 
** – VĮ Marijampolės miškų urėdijos profesionalios medžioklės ,,Paežeriai’’  medžioklės plotų  vienetas 
 
    4 lentelėje pateiktas maksimalus leistinas, esamas ir rekomenduojamas stirnų skaičius Vilkaviškio rajono 
medžioklės plotų naudotojams atskirai pagal 2007 metų pavasario ataskaitos duomenis. Iš  lentelės matyti, kad esama 
stirnų gausa šešiuose medžioklės plotų vienetuose viršija maksimalią leistiną tiems plotams ribą. Stirnų tankis siekia net 
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75,8 vnt. 1000 ha., nors rekomenduojamas – 30 vnt. 1000ha. Tačiau bendras esamų visų žvėrių skaičius (1546) yra 
artimas rekomenduojamai stirnų gausai (1622).  
 
4 lentelė. Rekomenduojama ir esama stirnų gausa bei tankis 
 

Medžioklės 
plotų vienetas 

Maksimalus leistinas stirnų skaičius  Esamas stirnų skaičius 
Rekomenduotinas stirnų 

skaičius 

  Plotas, ha T G T G T G 

Paežeriai 10746 15.0 160 10.6 85 15.0 161 
Kybartai 1737 25.3 43 38.8 42 30.0 52 
Tauras 9902 23.7 235 10.1 118 15.0 149 
Šūkliai 14483 21.6 313 13.4 210 15.0 216 
Svirkalnis 9966 19.2 191 17.2 165 15.0 149 
Gižai 4428 21.7 96 17.5 84 15.0 66 
Alvitas 8864 15.7 139 14.4 100 15.0 132 
Karkliniai 1808 41.7 75 37.5 70 30.0 54 
Uosija 6493 23.3 151 24.0 181 15.0 96 
Pilviškiai 6811 16.0 109 17.0 92 15.0 102 
Pajavonys 2327 47.4 109 48.5 132 30.0 69 
LŽUU* 565.1 40.7 23 75.8 43 30.0 17 
Vištytis 10102 33.5 338 14.7 124 30.0 303 
,,Paežeriai''** 1881 28.6 54 29.4 53 30.0 56 
Iš viso       2036    1499   1622 

* – LŽUU (ASU) miškų fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas 
** – VĮ Marijampolės miškų urėdijos profesionalios medžioklės ,,Paežeriai’’  medžioklės plotų  vienetas 
 
Išvados  
 

1 Bendras Vilkaviškio rajono medžioklės vienetų plotas 106801,4 ha, iš jų 9562,6 ha miškai,  80551,1 ha laukai 
ir 482,5 ha vandenys. 

2 Pagrindinė elninių žvėrių rūšis medžioklės plotuose yra lauko ekotipo stirna. 
3 Atlikus elninių žvėrių apskaitą Makeino - Jurgensono metodu 2007 metų pavasarį nustatyta, kad Vilkaviškio 

rajono medžioklės plotuose žiemojo 1558 stirnos. 
4 Stirnų kaimenė 2001– 2011 metais buvo naudojama 11 –17 proc., lyginant su rekomenduojamu strinų 

kaimenės naudojimu. Reikėtų strinas pradėti medžioti intensyviau.  
5 Faktinė stirnų medžioklės laimikio struktūra rodo, kad jauniklių sumedžiojama  mažiau nei rekomenduojama. 

Nuo 2001 iki 2011 metų buvo sumedžiota daugiau vyresnių žvėrių. Stirnų kaimenė buvo naudojama 
neracionaliai. 

6 Paskutiniais tyrimo metais Vilkaviškio rajone buvo 2191 stirna. Apskaičiuotas maksimalus  leistinas stirnų 
skaičius yra 2033 vnt., o rekomenduojamas – 1622 vnt. Rekomenduojama kasmet sumedžioti 569 stirnas. 
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Summary 
 
DYNAMICS AND CONDITIONS OF ROES POPULATION IN VILKAVISKIS DISTRICT 
 

In Vilkaviskis district in the hunting spaces live five kinds of two hoofed kinds of animals - elks, red deers, fallow deers, roes 
and wild boars. The main kind of here animals are roes of fields. A population of roes is hugest of a kind of two hoofed animals. In 2007 
season of hunting registration of here animals was made by Makeino – Jurgensono metod and it’s says that there were 1558 roes in 
Vilkaviskis district. The maximum of roes can be 2033 animals in this district and 1622 roes are recommended. There were 2191 roes in 
the last season of hunting. Last two hunting seasons their population exceeds admissible quantity for the given territory. Therefore the 
quantity of roes is obligatory for adjusting more intensively. 
 
Darbo vadovas doc. dr. K. Pėtelis 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Taikomosios ekologijos sekcija 

 
VIDZGIRIO MAUMEDYNO TAKSACINIŲ PARAMETRŲ IR SANITARINĖS BŪKLĖS 
ĮVERTINIMAS 
 
Sigita VYZAITĖ, el. p. s.vyzaite@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Maumedis (Larix) priklauso pušinių (Pinaceae) šeimos medžių genčiai, apimančiai  apie 20 rūšių, paplitusių 
visame Žemės rutulio paviršiuje. Lietuvoje maumedis – reintrodukuota medžių rūšis, kuri savo greitu augimu, medienos 
savybėmis, atsparumu nepalankiems aplinkos veiksniams ne tik nenusileidžia vietinėms spygliuočių rūšims, bet ir 
dažniausiai jas pranoksta.  

Europinis maumedis (Larix decidua Mill.), kaip vertinga pramoniniu ir dekoratyviniu požiūriu rūšis, Lietuvoje 
introdukuota dar XIX a. viduryje. Natūralus rūšies išplitimo arealas yra palyginti nedidelis ir apima daugiausiai Europos 
kalnų regionus. Kaip ir savo natūraliose augimvietėse, Lietuvoje maumedžiai atsparūs šalčiui, nenukenčia per šaltas 
žiemas (Pūkienė R., Bitvinskas T., 2000). 

Introdukuotų ir aklimatizuotų medžių rūšių kokybinis ir kiekybinis įvertinimas iki šiol daugiausiai atliekamas 
remiantis medžių ir medynų taksaciniais rodikliais ir jų morfologiniais požymiais (Karpavičius J., Keselytė A., 2000). 

Vidzgirio maumedynas – tai Alytaus urėdijoje, Vidzgirio botaniniame draustinyje, 1859 m. įveistas europinio 
maumedžio (Larix decidua Mill.) 1,5 ha  ploto medynas. Tyrimai buvo atliekami nuo 1939  iki 1952 metų. 

Nors Vidzgirio maumedynas yra ganėtinai unikalus, iki šiol nėra daug ištyrinėtas, nėra žinomi tikslūs viso 
medyno parametrai (aukštis, skersmuo, tūris, prieaugis, būklė), tad duomenys apie jį netikslūs ir tų pačių maža. 

 
Tikslas - įvertinti Vidzgirio maumedyno dendrometrinius parametrus ir sanitarinę būklę.  
 
Uždaviniai 
 

1. Apžvelgti visus Lietuvoje publikuotus svarbesnius mokslinius ar mokslo populiarinimo straipsnius apie 
Vidzgirio maumedyną. 

2. Atlikti Vidzgirio maumedyno dendrometrinius matavimus bei palyginti juos su ankstesnių metų miškotvarkų 
duomenimis. 

3. Išanalizuoti gautus duomenis ir apibendrinti tyrimų rezultatus. 
 

Objektas 
 

Matavimai buvo atlikti 2012 m. rudenį Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių girininkijos 33 kvadrato 44 ir 48 
skl., Vidzgirio maumedyne, besitęsiančiame neplačia juosta iš vakarų į rytus. Medynas užveistas dirbtinai, Nemuno 
viršutinėje terasoje 2,2 ir 0,9 ha plotuose. 

 
Metodika 
 

Matuojant Vidzgirio maumedyną 48 sklype buvo išmatuoti 22 apskaitos bareliai (kiekvienas 400 m2 ploto) ir 
44 sklype – 12 apskaitos barelių, kuriuose išmatuoti visi medžiai. 

Vidzgirio maumedyne  augančių  maumedžių buvo įvertinti šie rodikliai: 
 Aukštis –buvo matuojamas ultragarsiniu aukštimačiu  Vertex III  0,5 m tikslumu. Kiekvieno medžio buvo 

matuojami du aukščiai: visas medžio aukštis ir aukštis iki žalių šakų; 
 Skersmuo –buvo matuojamas 1,3 m aukštyje žerglėmis  2 kryptimis, 0,5 cm tikslumu; 
 Krafto klasė (I–V); 
 Tiesumas – buvo vertinamas 5 balais ( 1 – l. tiesus, 2 – tiesus, 3 – kreivokas, 4 – kreivas, 5 – l. kreivas); 
 Kreivumo pobūdis (lankas, zigzagas, pasvirimas lajoje ir jų deriniai); 
 Šakų storis (1 – l. plonos, 2 – plonos, 3 – vidutinės, 4 – storos, 5 – l. storos); 
 Būklė (1 – l.gera, 2 – gera, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – l.bloga); 
 Būklės priežastys (stiebų medienos puvinys, žaizdos, stelbimas, nulaužta ar sausa viršūnė); 
 Kamienų pasvirimas – buvo vertinamas kas 15º. 

 
Rezultatai 
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 Nors Europinis maumedis (Larix decidua Mill.) yra vertinga pramoniniu ir dekoratyviniu požiūriu medžių 
rūšis, tačiau informacijos apie jį yra mažai. Taip pat ir apie Vidzgirio maumedyna, kuris nenusileidžia Degsnės 
maumedynui, tyrimų ir informacijos yra mažai. Daugiausiai straipsnių apie Europino maumedžio (Larix decidua Mill.) 
medyną Vidzgirio botaniniame draustinyje galima rasti populiariuosiuose mokslo žurnaluose  
„Mūsų girios“. Didelis straipsnis „Maumedžio medynai Lietuvoje“  apie Vidzgirio maumedyną buvo rašytas žurnalo 
„Mūsų girios“ 1970 m. 9 numeryje miškininko M.Jankausko, taip pat1939 m. „Mūsų girios“ 5 numeryje straipsnį 
„Vidgiris“parašė S.Karčauskas.  
 

Norint įvertinti medyno kokybinę ir kiekybinę būklę,  iki šiol daugiausia buvo remiamasi medžių ir medynų 
taksaciniais rodikliais ir morfologiniais požymiais (Karpavičius J., Keselytė A., 2000). 

GPS prietaisu išmatavus 44 ir 48 sklypų plotą buvo gauta, kad 44 sklypo plotas 0,9 ha, 48 –2,2ha. Duomenys 
nesiskyrė nuo 2003 metų miškotvarkos pateiktų duomenų. 

Atlikus aukščio ir skersmens analizę gauti įdomūs rezultatai. Apskaičiuota, kad vidutinis medžių aukštis 44 ir 
48 sklypuose yra 34 m. Paskutiniuose  miškotvarkos duomenyse (2003 m.) nurodomas toks pat maumedžių vidutinis 
aukštis (1 pav.). 

 

 
1pav. Medžių skaičius pagal aukštį 
Fig. 1 Distribution of the number of trees according to altitude  
 

Išmatavus medynų medžių skersmenį gauta, kad 44 sklypo vidutinis medžių skersmuo yra 60 cm, o 48 sklypo 
– 58 cm. Palyginus šiuos duomenis su ankstesnių metų miškotvarkos duomenimis, matomas didelis pokytis (2 pav.). 
2003 m. 44 sklypo medyno medžių vidutinis skersmuo buvo 48 cm, o 48 sklypo – 44 cm. 

48 sklype daugiausiai yra maumedžių, kurių skersmuo 56 cm (35 vnt.), o 44 sklype daugiausiai maumedžių yra 
54 cm (30 vnt.) skersmens (3 pav.). 

 

 
2 pav. Medynų vidutinio skersmens kitimo dinamika 
Fig. 2. The average diameter of the stand dynamics 
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3 pav. Medžių skaičius pagal skersmenį 
Fig. 3. Distribution of the number of trees by diametre 
 

I Krafto klasės medžiai medyne sudaro 7,9 proc. (33 vnt.), II – 88 proc. (367 vnt.), III – 2,3 proc. (10 vnt.), IV 
– 1,6 proc. (7 vnt.), V Krafto klasės maumedžių nėra. 

Medyne daugiausia auga labai tiesūs ir tiesūs medžiai, kurie sudaro 87 proc. (369 vnt.), kreivokų yra 12 proc. 
(51 vnt.), kreivi ir labai kreivi sudaro 2 proc. (6 vnt.). 

Atlikus būklės analizę nustatyta, jog medyne augantys labai geros būklės medžiai sudaro26,4 proc., geros 
būklės medžių yra 67,9 proc., patenkinamos būklės medžių – 4,2 proc., blogos ir labai blogos būklės medžiai sudaro 1,6 
proc. (4 pav.). 

Buvo nustatytos įvairios medyne augančių 2 – 5 maumedžių būklės blogėjimo priežastys. Nuo bendro 
(blogesnės nei 1 balu įvertintos būklės) medžių kiekio 12 medžių buvo  paveiktų stelbimo, 6 medžiai  – su žaizdomis,  4 
– su stiebų medienos puviniu, 3 – sausaviršūniai. Atsižvelgiant į medžių būklę ir jos blogėjimo priežastis, siūlome 
iškirsti tik 7 medžius. 
 

 
4 pav. Medžių skaičius pagal būklę 
Fig. 4. Tree distribution by state 
 

Nors medžiai duoda sėklas, po medyno lajomis ir aplinkui maumedžio daigų nerasta. II ardą čia sudaro 
skroblas, ąžuolas ir klevas.  

 
Išvados 
 

1. Mokslinių straipsnių apie Vidzgirio maumedyną nėra rašyta, o mokslo populiariųjų straipsnių yra keletas, 
daugiausiai publikuotų žurnaluose „Mūsų girios“. 
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2. Medyno plotas, sudėjus kartu abudu sklypus, yra 3,1 ha, t. y. 0,5 ha mažesnis negu buvo nurodyta 
ankstesniuose miškotvarkos dupmenyse. 

3. Vidutinis abiejų maumedynų aukštis yra 34 m ir nesiskiria nuo paskutinėje miškotvarkos medžiagoje 
pateikiamo aukščio. 

4. Vidutinis abiejų medynų medžių skersmuo yra 58–60 cm, t.y. 12 cm mažesnis nei nurodoma miškotvarkos 
medžiagoje. 

5. Apie 26,4 proc. medyno medžių yra labai geros, apie 67,9 proc. – geros sanitarinės būklės, o labai blogos ir 
blogos būklės medžiai sudaro tik 5,8 procentus. 
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Summary 
 
VIDZGIRIO LARCH MEASUREMENT AND CONDITION VALUATION 
 

In Vidzgiris Larch 48 plot were measured 22 plots (each 400 m2) and in 44 plot were measured 12 plots where all trees 
were measured. The average height of larch trees is 34 m. Forest Survey data (2003) indicate the same average height larch. 
Measuring the diameter of the tree stands revealed that 44 plots the average tree diameter is 60 cm., and 48 plot the average tree 
diameter - 58 cm. The comparison of these data with the previous year management data demonstrated a significant change (Fig. 2). 
In 2003, 44 plots the average diameter of the stand of trees was 48 cm., and 48 plot - 44 cm. The stand is in very good health 
condition. After lajomis and stand around, despite the fact that the tree produces seeds, larch seedlings found. II Ard there is 
hornbeam, oak and maple. 
 
Darbo vadovas doc. dr. Julius Bačkaitis 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
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Jaunasis mokslininkas – 2013, straipsnių rinkinys 
Taikomosios ekologijos sekcija 

 
NI2+ JONŲ ŠALINIMAS IŠ NIKELIU UŽTERŠTŲ VANDENINIŲ TIRPALŲ 
NAUDOJANT SINTETINĮ CEOLITĄ  
 
Martyna ŽADEIKYTĖ, el. p. zadeikytemartyna@gmail.com 
Aleksandro Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas 
 
Įvadas 
 

Vis didesnis dėmesys pasaulyje yra skiriamas vandens ir nuotekų valymo procesams optimizuoti, o tai sąlygoja 
naujų efektyvesnių ir ekonomiškai naudingesnių technologinių sprendimų paiešką.  
Sunkieji metalai, tokie kaip kadmis, chromas, kobaltas, varis, nikelis ir gyvsidabris, yra dažni vandens teršalai. Šių 
metalų yra tokių pramonės šakų, kaip kasybos veikla, sąvartynai, metalų dengimas, elektronika, vandens atliekose (Ji et 
al, 2012; Salomons at al., 1995; Mohan at al., 2007). Nikelis yra toksiškas sunkusis metalas,  randamas aplinkoje kaip 
įvairios gamtinės ir pramoninės veiklos pasekmė (Krishna et al, 2011). Sunkieji metalai yra labai pavojingos 
medžiagos, turinčios ilgalaikį poveikį ekosistemoms (Paliulis, 2006). Sunkieji metalai dirvožemyje migruoja į 
gruntinius vandenis ir juos užteršia (Anisimova et al, 2004). Todėl būtina imtis veiksmų, kad būtų pašalinti sunkiųjų 
metalų jonai iš įvairių nuotekų (Ji et al, 2012). 

Tradiciniai metodai sunkiesiems metalams iš vandeninių tirpalų pašalinti yra šie: cheminis nusodinimas, 
oksidacija / redukcija, elektrocheminis apdorojimas, filtravimas, jonų mainai ir membranos technologijos. Tačiau  šie 
procesai  nepakankamai veiksmingi arba ekonomiškai brangūs, ypač kai metalų tirpalai yra 1-100 mg L-1. Pastaraisiais 
metais adsorbcijos technologija atsirado kaip alternatyvus metodas sunkiesiems metalams iš nuotekų pašalinti (Liang et 
al, 2009). Adsorbcijos procesas yra patrauklus tuo, kad naudojamos pigios žaliavos , o išmetamų teršalų šalinimo 
efektyvumas gana didelis. 

Tarp įvairių vandens valymo ir perdirbimo technologijų adsorbcija yra greitas, nebrangus ir universalus 
metodas metalams iš vandeninių tirpalų pašalinti (Krishna et al, 2011). Iš esmės adsorbcija yra masės perdavimo 
procesas, kurio metu medžiaga iš skystosios fazės yra perkeliama ant kieto paviršiaus ir yra saistoma fizinės ir / arba 
cheminės sąveikos (Kurniawan et al, 20060). 

Sunkiesiems metalams iš vandeninių tirpalų šalinti yra naudojami gamtiniai ir sintetiniai ceolitai. Tai yra gana 
pigi ir efektyvi priemonė užterštam vandenui valyti [Anisimova et al, 2004]. Mosti ir kitų autorių (2009) adsorbcijos 
tyrimai, naudojant natūralų ceolitą- klinoptilolitą, parodė, kad  reakcija greitai vyksta per pirmąsias 40 minučių,  kas 
atitinka 80 proc. bendro adsorbuoto kiekio. Po šio pradinio greito laikotarpio adsorbcijos procentinė dalis mažėja. 
 
Tikslas - ištirti sunkiojo metalo Ni2+ jonų šalinimo efektyvumą iš vandeninių tirpalų  naudojant sintetinį ceolitą.  
 
Uždaviniai 
 

1. Palyginti dviejų struktūriškai skirtingų ceolitų gebą adsorbuoti nikelį iš vandeninių tirpalų. 
2. Nustatyti nikelio pašalinimo iš užteršto vandeninio tirpalo efektyvumą. 
3. Nustatyti Ni2+ jonų adsorbcijos kitimo greitį. 
4. Nustatyti , kaip kinta pH esant skirtingiems adsorbento ir sunkiojo metalo koncentracijų santykiams.  

 
Objektas  
 

Vandeninių tirpalų, užterštų Ni2+ jonais, valymo galimybės naudojant ceolitus. 
 
Metodika 
 
     Ni (II) pradinis tirpalas 1g/l parengtas tirpinant pasverto nikelio sulfato NiSO4.6H2O druskų kiekį 
bidistiliuotame vandenyje. Dėl įvairių sunkiųjų metalų koncentracijų adsorbcijos eksperimento tirpalai buvo ruošiami 
skiedžiant kiekvieną pradinį tirpalą. Gautos tokios nikelio tirpalų koncentracijos: 10 mg/l, 25 mg/l, 50mg/l ir 100 mg/l.   
     Laboratorinėmis sąlygomis adsorbcijos procesas buvo vykdomas 100ml plastikiniuose užsukamuose 
indeliuose. Naudoti adsorbentai –  sintetinis granuliuotas ceolitas NaA ir CaA, kurių buvo pasverta 1 ir, 2,5 g. Pasvėrus 
ceolitą, ant jo buvo užpilama 50 ml atitinkamos koncentracijos Ni2+ tirpalo, maišoma 160 apsisukimų per minutę, 
matuojamas pH ir imamas 1 ml mėginys  kas 5, 15, 30, 60, 120 minučių. Paimtas 1ml mėginys  buvo skiedžiamas 50 ml 
bidistiliuoto vandens ir mėginiai saugomi šaldytuve iki nikelio koncentracijos matavimų.  
     Sunkiųjų metalų kiekis mėginiuose nustatytas induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektroskopu 
Perkin Elmer Optima 7000 (ICP-OES). Keturi kalibraciniai tirpalai buvo pagaminti iš standartinio 10mg/L Ni tirpalo 
(Merck, Germany). Naudojantis kalibracine kreive, spektrometras automatiškai apskaičiuoja Ni jonų koncentraciją 
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tiriamame tirpale. Nustačius likusias neadsorbuoto Ni jonų koncentracijas, apskaičiuotas ceolitų adsorbcijos 
efektyvumas. Adsorbcijos eksperimentas atliekamas kambario temperatūroje (apie 19 oC). 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Ceolitų adsorbcijos efektyvumas vertinamas keičiant adsorbcijai įtakos  turinčius veiksnius: modelinių tirpalų 
nikelio koncentracijas, ceolito kiekį ir valymo proceso trukmę. Stebima , kaip kinta pH keičiantis adsorbcijos trukmei. 

 

 
1 pav. Nikelio pašalinimo efektyvumo priklausomybė nuo koncentracijos bei trukmės ( naudojant 1g ceolito CaA ) 
 

Sunkiojo metalo adsorbcija įvairių koncentracijų NiSO4.6H2O druskų tirpaluose byloja apie esančių ceolitų 
įtaką metalo judrumui. Iš gautų rezultatų matyti, kad adsorbcija efektyviausiai vyko jau pirmomis minutėmis. 
Daugiausiai (93,9 proc.) Ni2+ jonų buvo pašalinta esant 10 mg/l koncentracijai praėjus 120 minučių nuo reakcijos 
pradžios (1 pav.). Per pirmas 5 reakcijos minutes daugiausiai nikelio pašalinta 25 mg/l koncentracijos tirpale – 47,92 
proc., o 50 mg/l koncentracijos šalinimo efektyvumas buvo  mažiausias – 24,61proc. 100 ir 50 mg/l koncentracijų 
efektyvumas kito panašiai ir adsorbcija maksimumą pasiekė tik iki 60 proc. Kaip parodė tyrimų rezultatai, sintetinis 
ceolitas CaA adsorbuoja skirtingus sunkiojo metalo kiekius priklausomai nuo sunkiojo metalo koncentracijos 
vandeniniame tirpale bei laiko. Taigi  esant 1g ceolito, po 2 valandų 100mg/l koncentracijos tirpale nikelio jonų buvo 
adsorbuota 50,5 proc., 50mg/l – 59,88 proc., 25mg/l – 80,97 proc., 10mg/l – 93,9 proc.  
 

 
2 pav. Nikelio pašalinimo efektyvumo priklausomybė nuo koncentracijos bei trukmės ( naudojant 1g ceolito NaA ) 
 
  1g ceolito NaA reakcija taip pat įvyko jau pirmosiomis minutėmis, bet Ni2+ jonai buvo pašalinti greičiau ir 
efektyviau negu ceolito CaA. 10 mg/l nikelio koncentrajos adsorbcija jau 15 minutę pasiekė 97,62 proc. Po 120 minučių 
daugiausiai nikelio buvo pašalinta 50 mg/l koncentracijos tirpale –  99,79 proc.  
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3 pav. Nikelio pašalinimo efektyvumo priklausomybė nuo koncentracijos bei trukmės ( naudojant 2,5g ceolito CaA ) 
 
   Pirmomis minutėmis ceolitas CaA geriausiai adsorbavo 10 mg/l koncentracijos nikelio jonus – 50,4proc. 
Didžiausia sunkiojo metalo adsorbcija po 120 minučių esti, kai koncentracija yra 25 mg/l, prasčiausiai metalas 
adsorbuojamas, kai koncentracija didžiausia.  
  

. 
4 pav. Nikelio pašalinimo efektyvumo priklausomybė nuo koncentracijos bei trukmės ( naudojant 2,5g ceolito NaA ) 
 

Po 5 minučių reakcijos laiko ceolitas NaA greičiau adsorbavo Ni2+ jonus (80,51proc.) negu ceolitas CaA 
(50,4proc.). Iš gautų rezultatų nustatyta, kad daugiausiai nikelio adsorbuojama 25mg/l tirpale – Ni kiekis sumažėjo 
daugiau kaip 35 kartus (4 pav.). Tuo tarpu ceolito kiekio poveikis nikelio adsorbcijai nebuvo toks žymus kaip skirtingų 
koncentracijų. Dar didesnis adsorbento NaA poveikis, lyginant su ceolito CaA, buvo 50mg/l tirpale, kai po 2 valandų 
reakcijos šalinimo efektyvumas siekė 99,97 proc. (2 pav.). Iš gautų duomenų matyti, kad visais atvejais ceolito CaA 
poveikis nebuvo toks ryškus kaip NaA ceolito . 2007 metais Kocaoba ir kiti sunkiųjų metalų šalinimo klinoptilolitu 
tyrimais nustatė, kad adsorbcijos procesas vyksta labai greitai ir didžiausias adsorbcijos efektyvumas pasiektas per 
pirmą valandą po kontakto. Po 60 min. su visomis tirtomis koncentracijomis nusistovi pusiausvyra. Mūsų tyrimo 
rezultatai parodė, kad didžiausias adsorbcijos efektyvumas ceolitu NaA  yra taip pat po valandos nuo reakcijos pradžios 
(1 pav.). Tačiau adsorbuojant su ceolitu CaA didžiausias sunkiojo metalo kiekis pašalinamas po 2 valandų.     
 
pH kitimas esant skirtingoms adsobcijos sąlygoms 
 

Vykdant ekperimentą buvo stebimi ir vandeninių tirpalų pH pokyčiai viso adsorbcijos proceso metu. Tyrimo 
duomenys parodė, kad pH terpė artima šarminei.  
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5 pav. pH kitimo priklausomybė nuo adsorbcijos trukmės esant įvairioms Ni jonų koncentracijoms(ceolitas NaA) 
  

Priklausomai nuo reakcijos laiko ir nikelio koncentracijos pH labai mažai kinta ir beveik išlieka pastovus. 
100mg/l koncentracijos tirpalo po 5 minučių pH buvo 9,92 , o po 120 minučių – 8,8. Tirpalo, kurio koncentracija yra 10 
mg/l, atitinkamai po tiek pat laiko pH buvo 8,5 ir 8,61. Iš šių gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad naudojant ceolitą 
NaA pH nedaug kito.  

   

 
6 pav. pH kitimo priklausomybė nuo adsorbcijos trukmės esant įvairioms Ni jonų koncentracijoms (ceolitas CaA) 
 

Naudojant ceolitą CaA  pH labai mažai kito, Ni2+ koncentracija ir reakcijos laikas įtakos nedarė. Didžiausios 
ir mažiausios nikelio koncentracijų  po 5 ir 120 minučių pHskirtumai labai maži. 100mg/l konc. po 5 minučių pH buvo 
7,39, o 10 mg/l tirpalo po to paties laiko tarpo pH buvo 8,02. Praėjus 2 valandoms nuo adsorbcijos pradžios, 100 mg/l 
koncentracijos tirpalo terpė buvo nepakitusi  (pH –7,52). Mažiausios koncentracijos (10 mg/l) tirpalo pH buvo artima 
terpei, kuri buvo praėjus 5 minutėms nuo adsorbcijos pradžios ( pH – 8,27). Iš gautų pH terpės matavimo rezultatų 
matyti, kad pokyčiai labai maži, o skirtumai nėra reikšmingi.  
 
Išvados 
 

1. Ceolitas NaA geriau šalina Ni2+ jonus negu ceolitas CaA. Po 15 minučių reakcijos, esant 10 mg/l 
kancentracijai, ceolitas NaA pašalino 97,62 proc., o ceolitas CaA – beveik dvigubai mažiau – 48,5 proc. 

2. Efektyviausiai adsorbcija vyksta pirmosiomis minutėmis, kai jau po 15 min., naudojant NaA ceolitą, 
pasiekiamas daugiau nei 80 proc. pašalinimo efektyvumas( naudojant 2,5g ceolito).  

3. Šalinant Ni2+ jonus iš vandeninių tirpalų skirtingomis adsorbcijos sąlygomis pH nedaug kito. 
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Summary  
 

Negative impact of heavy metals on the environment and human health can be reduced by limiting their mobility in the 
environment or by removing them from environement. In this study, two types of zeolite: CaA and NaA have been tested for 
removal  of  Ni2 + ions  from aqueous solutions. The study was carried out under different experimental conditions: different 
concentration of nickel, zeolite content and reaction time. Nickel adsorption was studied by adsorption solutions containing 10, 25, 
50 and 100 mg / l Ni2 + ion concentrations. The results of this study showed that both zeolites are able to adsorb heavy metal from 
aqueous solutions. However, the CaA zeolite effect is less compared to NaA. The highest removal (99,97%) of nickel was observed 
by using zeolite NaA, when nickel concetration solution was 50 mg/L. The results of this study shows that the adsorbtion of studied 
metal has gradual increase with contact time untill 30min by using zeolite NaA (2.5g), then removal percent became constant.  
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