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Miško auginimo sekcija 

PAPRASTOJO SKROBLO POPULIACIJŲ IR ŠEIMŲ PALIKUONIŲ PRODUKTYVUMO 
PALYGINIMAS BANDOMUOSIUOSE ŽELDINIUOSE 
 
Birutė GRYBIENĖ  
 
Santrauka 
 

Tyrimai buvo atlikti VĮ Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų girininkijos 64 kvartale 15 sklype paprastojo skroblo 
bandomuosiuose želdiniuose, kurie įveisti 2011 metų pavasarį 1,32 ha. Tyrimų tikslas yra palyginti Lietuvos 
paprastojo skroblo (Carpinus betulus) populiacijų ir šeimų palikuonių produktyvumą. Darbe sprendžiami 
uždaviniai: išmatuoti ir palyginti skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų pagrindinius augimo 
parametrus bandomuosiuose želdiniuose bei skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų palikuonių 
produktyvumą bandomuosiuose želdiniuose. Atlikus tyrimą nustatyta, kad vidutiniškai aukščiausi paprastieji 
skroblai vyravo Tauragės 2 populiacijoje. Jų aukštis vidutiniškai siekė 3,5 metrų. Žemiausi užaugo Raseinių 
populiacijos skroblai – vidutinis auštis siekė 3,21 metrų. Vertinant skroblo želdinių skersmenį nustatyta, kad 
vidutiniškai ploniausi ties šaknies kakleliu buvo Mišinio populiacijos skroblai, – jų vidutinis skersmuo siekė 4,38 
cm, vidutiniškai storiausi medeliai buvo Telšių populiacijoje – 4,75 cm. Vertinant skirtingų populiacijų 
paprastojo skroblo medelių aukščio ir šaknies kaklelio skersmens santykį nustatyta, kad šiuo metu 
produktyviausi bandomieji želdiniai auga Tauragės 2 populiacijoje, o mažiausiai našūs – mišinio populiacijos 
medynai. 

 
Raktiniai žodžiai: paprastasis skroblas, bandomieji želdiniai, populiacijos 

 
Įvadas 

 
Paprastasis skroblas Lietuvoje pradėjo plisti prieš 1500 metų. Paleobotaniniai tyrimai rodo, kad pagal 

žiedadulkių diagramas skroblas augo visoje mūsų šalies teritorijoje. Tyrinėtojų manymu, šiuo metu klimatui atšylant 
paprastasis skroblas pamažu grįžta į savo senovinio paplitimo ribas (Navasaitis, 2004).  

Lietuvoje plačialapiai miškai siekia šiaurinį arealo paribį. Į šiaurę nuo Kaliningrado srities šios bendrijos netenka 
buko (Fagus sylvatica), o sustiprėja skroblo (Carpinus betulus), kuris medynuose auga tik pietinėje ir pietvakarinėje 
Lietuvos dalyse, įtaka (Rauktys, 1941). Carpinus betulus fitogeografiniu požiūriu dalija Lietuvos teritoriją į okeaninį 
(su skroblu) ir kontinentinį ( be skroblo) sektorius (Navasaitis, 2003 ). 

Dauguma autorių, tyrinėjusių paprastąjį skroblą (Danusevičius ir kt., 1999; Patalauskaitė, 1999; Schmalen, 2006) 
nurodo, kad medžių rūšių perkėlimas per vieną šiaurės platumos paralelę nesukelia rizikos. Apsidraudžiant nuo 
ekologinės adaptacijos, norint plačiau veisti skroblą, būtina sudaryti sėklinį sklypą, kuriame, vykstant genetinei 
adaptacijai, neatsparūs genotipai patys eliminuosis, o atsparūs išliks, jų sėklas drąsiai galima naudoti miško želdiniams 
veisti. Taikant želdiniuose genetinius retinimus, juos galima ir paspartinti. Skroblas jautriausias žiemos šalčiams: 
Šiaulių rajono sausio mėnesio temperatūra aukštesnė negu Marijampolės, Kaišiadorių sausio mėnesio temperatūra 
ženkliai žemesnė, o skroblas natūraliai auga (Navasaitis, 2004). 

 
Darbo tikslas – palyginti Lietuvos paprastojo skroblo (Carpinus betulus) populiacijų ir šeimų palikuonių 
produktyvumą. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Išmatuoti ir palyginti skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų pagrindinius augimo parametrus 
bandomuosiuose želdiniuose. 

2. Palyginti skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų palikuonių produktyvumą bandomuosiuose 
želdiniuose. 
 

Tyrimo objektas – paprastojo skroblo (Carpinus betulus L.) bandomieji želdiniai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimai buvo atlikti VĮ Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų girininkijos 64 kvartalo 15 sklypo paprastojo skroblo 
bandomuosiuose želdiniuose, įveistuose 2011 metų pavasarį, 1,32 ha plote.  

Iš viso buvo išmatuoti 2349 skirtingų paprastojo skroblo populiacijų ir šeimų palikuonių individai, nustatant 
medelių aukštį bei  šaknies kaklelio skersmenį . 
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Medžių aukštis buvo matuojamas metru „Nestle Telimat“ 5 m Nr.324 500, o skersmuo – slankmačiu „Tis“ 150.0 
mm. Nustatant medžio skersmenį slankmačiu, buvo matuojama dviem statmenomis kryptimis.  

 
Tyrimo metu buvo vertintos 5 populiacijos: 

1. Tauragės (2 vnt.), 
2. Telšių (1 vnt.), 
3.  Kėdainių (1 vnt.), 
4.  Raseinių (1vnt.),  
5. Mišinys (1vnt.). 

 
Kiekviena populiacija turi 10 motinmedžių palikuonis. Želdiniai įveisti 5 pakartojimais. 

Tyrimo duomenims apdoroti buvo taikomi matematinės statistikos metodai, panaudojant „Microsoft Excel“ bei 
„Statistica“ programas. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Medžio aukštis yra vienas iš svarbiausių rodiklių nustatant medynų našumą ir produktyvumą. Norint nustatyti 
paprastojo skroblo skirtingų populiacijų produktyvumą, pirmiausiai buvo išmatuoti tiriamųjų medelių aukščiai. Gauti 
tyrimo rezultatai pateikiami 1 paveiksle.  
 

 
1 pav. Skirtingų paprastojo skroblo populiacijų medelių vidutinių aukščių palyginimas 
 

Vidutiniškai aukščiausi paprastieji skroblai vyravo Tauragės 2 populiacijoje. Jų aukštis vidutiniškai siekė 3,5 
metrų. Žemiausi užaugo Raseinių populiacijos skroblai – vidutinis auštis siekė 3,21 metrų. Likusios keturios paprastojo 
skroblo populiacijos pagal auštį didėjimo tvarka išsidėstėtaip: mišinio populiacija vidutiniškai užaugo 3,23 metrų, 
Kėdainių – 3,34 metrų, Telšių – 3,36 metrų ir Tauragės1 – 3,45 metrų aukščio. 

Medžio skersmuo paprastai yra matuojamas 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio (priešaknio), tačiau šio tyrimo 
metu buvo matuojamas šaknies kaklelis, nes ne visi individai buvo pasiekę 1,3 m aukštį. Gauti tyrimo rezultatai 
pateikiami 2 paveiksle. 
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2 pav. Skirtingų paprastojo skroblo populiacijų medelių vidutinių skersmenų palyginimas 
 

Remiantis gautais rezultatais (2 pav.) nustatyta, kad vidutiniškai ploniausio šaknies kaklelio buvo mišinio 
populiacijos skroblai, jų vidutinis skersmuo siekė 4,38 cm, o vidutiniškai storiausi medeliai nustatyti Telšių 
populiacijoje – 4,75 cm.  

Likusios keturios paprastojo skroblo populiacijos pagal šaknies kaklelio skersmenį  didėjimo tvarka išsidėstėtaip: 
Raseinių – 4,42 cm, Kėdainių – 4,54 cm, Tauragės 1 – 4,69 cm, o Tauragės 2 – 4,74 cm storio. 

Vertinant skirtingų populiacijų paprastojo skroblo medelių aukščio ir šaknies kaklelio skersmens  santykį, 
nustatyta, kad šiuo metu produktyviausi bandomieji želdiniai auga Tauragės 2 populiacijoje, o mažiausiai našūs – 
mišinio populiacijos medynai. 

Duomenų kintamumą parodo variacijos koeficientas. Kai kurie autoriai nurodo, kad esant variacijai, kuri 
neviršija 10 %, ji laikoma maža, nuo 10 iki 20 % – vidutinė ir daugiau negu 20 % – didelė (Raudonius, 2008). Skirtingų 
populiacijų paprastojo skroblo medelių aukščio ir šaknies kaklelio skersmens  statistiniai duomenys pateikiami 1 
lentelėje. 
 
1 lentelė. Skirtingų populiacijų paprastojo skroblo medelių aukščio ir šaknies kaklelio skersmens  statistiniai duomenys 
Požymis Matavimų skaičius 

vnt. 
Vidurkis 
cm 

X min. mm X max. mm Variacijos 
koeficientas 

Standartinė 
paklaida  

Standartinis 
nuokrypis 

Aukštis 2349 337,3 28 574 26,77 1,86 90,29 

Skersmuo 2349 4,63 7 91 27,55 0,26 12,75 

 
Paprastojo skroblo medelių aukščio ir skersmens šaknies kaklelio skersmens tyrimometu  gauta didelė variacija.  

 
Išvados 
 

1. Vidutiniškai aukščiausi paprastieji skroblai vyravo Tauragės 2 populiacijoje. Jų aukštis vidutiniškai siekė 3,5 
metrų. Žemiausi užaugo Raseinių populiacijos skroblai – vidutinis auštis siekė 3,21 metrų.  

2. Vidutiniškai ploniausi ties šaknies kakleliu buvo Mišinio populiacijos skroblai, jų vidutinis skersmuo siekė 
4,38 cm, vidutiniškai storiausi medeliai nustatyti Telšių populiacijoje – 4,75 cm. 

3. Šiuo metu produktyviausi medynai auga Tauragės 2 populiacijoje, o mažiausiai našūs – mišinio populiacijos 
medynai. 
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COMPARISON OF PRODUCTIVITY OF COMMON HORBEAM POPULATION OF THE 
DIFERENT FAMILIES IN EXPERIMENTAL PLANTATIONS. 
 
Birutė GRYBIENĖ 
 
Summary 
 

Research were carried out at Šiauliai Forestry Enterprise, Kurtuvėnai Forest district in common hornbeam 
(Carpinus betulus) experimental plantations, which were planted in spring 2011 (1.32 ha.). The aim of the 
research was to compare the productivity of Lithuanian common hornbeam (Carpinus betulus) and progeny of 
families. The tasks are solved: to measure and compare the main growth parameters of different habitat 
populations and families in experimental plantations and to compare the productivity of the different populations 
of perineum and progeny of the families in experimental plantations. The study found that, on average, the 
highest common beads dominated the Taurage2 population. Their height was on average 3.5 meters. The 
Raseiniai population's trees average of height was the lowest - 3.21 meters. In the assessment of the diameter of 
the different plantations, it was found that the lowest average of diameter was at Mišinys population - 4.38 cm, 
average of the Telšiai population trees diameter was highest -4.75 cm. Estimating the ratio of the height and 
diameter of the common hornbeam to different populations, it was found that the most productive experimental 
plots are currently growing in the Taurage2 population, and the least productive stands are the mixture 
populations. 
 
Key words: common hornbeam, experimental plantations, population 
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Miško auginimo sekcija 
 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (Pinus sylvestris L.) SĖKLINĖS PLANTACIJOS KLONŲ SĖKLŲ 
LUOBELĖS SPALVINIO SPEKTRO IR PILNAVIDURIŠKUMO ANALIZĖ 
 

Vytautas DIRSĖ 

 
Santrauka 
 

Šio darbo metu siekta nustatyti skirtingų paprastosios pušies  klonų sėklų luobelės spalvinį pasiskirstymą ir ryšį 
tarp sėklų luobelės atspalvio ir jo pilnaviduriškumo. Sėklos surinktos iš Pageležių girininkijos sėklinės 
plantacijos. Tikslui pasiekti buvo išsikelti trys uždaviniai: nustatyti skirtingų klonų sėklų luobelių spalvinę gamą, 
sėklas suskirsčius į tamsias ir šviesias (iš viso 40 sėklų kiekvieno klono), įvertinti jų pilnaviduriškumą ir įvertinti 
ryšį tarp jo ir sėklos spalvos. Atliekant spalvos tyrimą buvo remtasi adityvinio spalvos sudarymo metodo (RGB) 
koduote.  
Gauti duomenys rodė statistiškai patikimus skirtumus tarp klonų, todėl padaryta išvada, kad sėklos spalva yra 
patikimas indikatorius atskiriat skirtingus klonus. Sėklų pilnaviduriškumą įvetinus pjaustant sėklasnustatyta, kad 
tamsios sėklos galibūti dažniau pilnaviduriškos, ir atvirškčiai – šviesios sėklos yra negyvybingos. Tai 
patvirtinome įvertinę vidutinius tuščiavidurių sėklų kiekius tarp šviesių ir tamsių grupių. Statistiškai patikimi 
skirtumai leidžia daryti išvadą, kad tamsios sėklos yra dažniau pilnaviduriškos, o šviesios – tuščios. 

 
Raktiniai žodžiai: paprastoji pušis, sėklų spalva, sėklų pilnumas 
 

Įvadas 
 

Paprastoji pušis  – Lietuvoje plačiai paplitusi ir daugeliui žmonių puikiai pažįstama rūšis. Paprastoji pušis yra 
labiausiai paplitusi Pinaceae šeimos rūšis pasaulyje (Boratynski, 1991). Pinus gentyje yra apie 100 rūšių, daugiausia 
paplitusių Šiaurės pusrutulio vidutinio ir šalto klimato juostoje. Šilto klimato juostoje ji paprastai auga kalnuose. Pušys 
nereiklios dirvožemio derlingumui ir drėgnumui, atsparios sausrai, turi gerai išvystytas šaknis, kurios ima vandenį iš 
gilių horizontų. Daugelis rūšių yra šviesamėgės, atsparios vėjams, bet nukenčia nuo snieglaužų. Gyvena 200–500? 
(Navasaitis, 2008). 

paprastosios pušies Plačiai tyrinėjamos paprastosios pušies sėklos (Nystrand and Granstorm, 1997). 
Mokslininkai ieško naujų ir tikslesnių metodų ir įrankių sėklų parametrams matuoti. Platesnio profilio biologai tyrinėja, 
kokią įtaką sėklų spalva turi jų išlikimui ir prisitaikymui prie dirvožemio spalvos ar sėklomis mintančių gyvių elgesio 
(Grime et al, 1981). Tiriami sėklalesiai paukščiai, kurių išgyvenimui būtina gera rega ir kiti pojūčiai ieškant maisto. 
Sėklų spalvų skirtumai aiškinami kaip evoliucijos metu susiformavęs medžių palikuonių apsaugos mechanizmas nuo 
gyvūnų, mintančių sėklomis. 

Sėklų spalva yra aktualus tyrimų objektas, kadangi vis dar nėra tiksliai ir iki galo išanalizuota sėklų dalių 
morfologinė ir cheminė sudėtis, pateikti duomenys dažnai nėra susisteminami ar jungiami į bendrą sąvadą. Nemažai 
probemų kyla ir dėl skirtingos terminologijos (Tillman-Sutela and Kauppi, 1995).  Kartu tytinėjami ir svarbiausi 
kokybiniai sėklų parametrai – daigumas, jo energija ir išlaikymas po ilgesnio laiko tarpo (Tomaškova et al., 2014). 

Juodos (tamsios) paprastosios pušies sėklos yra atsparesnės drėgmei. Įvairių cheminių elementų ir medžiagų 
mišinys sėklų luobelėse labai skiriasi priklausomai nuo sėklos spalvos ir fiziologinės būsenos (ramybės būsena, 
dygimas, pažeistos sėklos). Taip pat nustatyta, kad kiekybiniai ir kokybiniai cheminių medžiagų sirtumai turi įtaką 
skirtingam sėklų drėgmės imlumui , –  tai  sąlygoja jų sudygimo galimybę ir šaknų augimą (Rosochacka and Grzywacz, 
1980). 

 
Darbo tikslas – nustatyti paprastosios pušies  klonų sėklų morfologinių savybių (spalvos) ryšį su jų pilnumu. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti paprastosios pušies  skirtingų klonų sėklų spalvų skirtumus. 
2. Įvertinti praprastosios pušies  skirtingų klonų sėklų pilnaviduriškumą. 
3. Nustatyti paprastosios pušies  skirtingų klonų sėklų spalvų ir sėklų pilnaviduriškumo sąsają.. 

 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
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Tyrimo objektas yra paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklos. Sėklos surinktos VĮ „Valstybinės miškų 
urėdijos“ Jonavos regioniniame padalinyje, Pageležių girininkijos 56 kvartalo 8 sklype esančioje sėklinėje plantacijoje. 
 
Tyrimo metodika 
 

2014 metų lapkričio 18 d. kankorėžiai buvo pradėti rinkti.. Tam, kad būtų tinkamas skaičius sėklų, buvo rinkta 
po 50 kankorėžių nuo vieno medžio. Kai kurie medžiai nebuvo subrandinę tiek kankorėžių, dalis jų buvo pažeisti įvairių 
kenkėjų, pvz., kankorėžinio smaliuko (Pissodes validirostris), buvo atmesti kaip netinkami, todėl kai kurių klonų 
kankorėžių skaičius šiek tiek skyrėsi. Laboratorijoje atrišti maišeliai su kankorėžiais buvo talpinami į džiovinimo spintą 
TRITTEC KB-8182 CO2 ir paliekami 35 laipsnių temperatūroje 24 valandas. Prasivėrę kankorėžiai buvo aižomi, o į jų 
vietą dėti kiti maišeliai. 

Iš kiekvieno klono atrinkta 20 tamsių ir 20 šviesių sėklų. Kiekviena sėkla buvo pjaunama skalpeliu ir 
įvertinamas jos pilnaviduriškumas (pilna ar tuščia). Gauti duomenys sisteminami lentelėse. Sėklos toliau naudotos 
nustatant spalvą. 

Sėklų spalvos buvo išreiškiamos skaitine išraiška, naudojant nemokamą programinę įrangą Just Color Picker. 
Įjungus šią programą ir pasirinkus RGB spalvos koduotę (skalė nuo 1 iki 255), veikiančią pagal adityvinio spalvų 
sudarymo būdą, buvo renkami kiekvieno klono 40 skirtingų sėklų (20 tamsių ir 20 šviesių) spalvų duomenys. 
Duomenys imti 8 vietose, tolygiai paskirstytose po visą sėklos plotą. Vienoje vietoje imtas 5x5 pikselių ploto spalvos 
kodų vidurkis. Išvestas visų vieno klono sėklų vidurkis, taip buvo tirti visi klonai. 

Visi surinkti duomenys buvo suvedami į MS Excell programą tolesnei analizei atlikti ir apipavidalinti.  
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Siekiant nustatyti klonų sėklų spalvinę gamą, atlikus matavimus, duomenys buvo sisteminami lentelėse, 
išvedus RGB koduotės vidurkius, pagrįstus adityviniu spalvos sudarymo metodu. Sugrupavus klonų sėklų spalvų 
vidurkių duomenis ir juos sujungus į visumą (1 ir 2 pav.), jie palyginti tarp tamsiųjų ir šviesiųjų sėklų. Sėklų spalvų 
vidurkis gautas nustačiysvidurkį iš R, G ir B spalvų kodų (nuo 1 iki 255), kurie rodo atitinkamai raudonos, žalios ir 
mėlynos spalvų kiekį, sudarant galutinę spalvą. 
 

 
 

1 pav. Skirtingų klonų sėklų spalvų vidurkių pasiskirstymas 

 
2 pav. Skirtingų klonų sėklų spalvų vidurkių pasiskirstymas  

Duomenys padalinti į du grafikus, kad būtų patogiau juos pateikti ir analizuoti. 
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Apdorojus visus su skirtingų klonų sėklų spalva susijusius duomenis galima teigti, kad spalvos viena nuo kitos 
skiriasi reikšmingai, – spalva yra patikimas klonų atpažinimo įrankis. Didesniam tikslumui pasiekti reiktų didinti 
duomenų imtį, tikslinti spalvos kodo nustatymo metodiką. 

Sėklų pilnaviduriškumui nustatyti skenuotosios sėklos perpjautos skalpeliu ir įvertintos (3 ir 4 pav.) Iš kiekvieno 
klono buvo atrinktos 40 sėklų (20 šviesių ir 20 tamsių). Pilnaviduriškumas įvertintas iš viso 1720 sėklų. 

 

 
3 pav. Tuščių sėklų kiekis tarp tamsių  

 
Tyrimo metu nustatyta, kad klonai 5, 17 ir 20 turėjo daugiau tamsių tuščiavidurių sėklų, lyginant su kitais 

klonais. Tarp tamsiomis įvardintų sėklų  buvo pastebėtas kai kurių klonų išsiskyrimas (5, 17, 20). Tokie rezultatai 
galėjo atsirasti dėl pakitimų, įvykusių per keturis metus nuo sėklų surinkimo, tačiau labiau tikėtina, kad tie klonai 
brandina vidutiniškai daugiau tuščių sėklų, palyginus su kitais. 
 

   
4 pav. Pilnų sėklų kiekis tarp šviesių  
 

Tyrimo metu nustatyta, kad klonai 8, 18 ir 624 turėjo daugiau šviesių pilnavidurių sėklų. Tikėtina, kad šie klonai 
turi savybę brandinti sveikas, pilnavidures sėklas. Iš grafiko matoma, kad daugumai klonų būdingas didelis šviesių 
sėklų tuščiaviduriškumo procentinis kiekis, rodantis priklausomybę tarp spalvos ir sėklos kokybės. 

Pilnavidurių sėklų kiekis klonų viduje buvo nustatytas šviesių  (2,4±0,5 vnt.) ir tamsių (17,4±0,5 vnt.) sėklų. 
Vertinant bendrą klonų sėklų pilnaviduriškumo pasiskirstymą tarp šviesių ir tamsių sėklų, gauti reikšingi 

skirtumai, rodantys bendrą tendenciją, kad tarp tamsių sėklų yra daugiau pilnavidurių, o šviesios – tuščios. 
 
Išvados 
 

1. Paprastosios pušies klonų sėklų sparneliai pasižymi specifiniu atspalviu, kuris reikšmingai skiriasi tarp klonų. 
Tai rodo, kad ši savybė yra genetiškai sąlygota ir ją galima skaitmeniškai įvertinti specialia optine įranga.  

2. Paprastosios pušies klonų, augančių vienodomis aplinkos sąlygomis sėklinėje plantacijoje, skirtingų spalvų 
sėklos skiriasi pilnaviduriškumu.  

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 17 18 35 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 46
1

51
2

51
3

55
1

57
1

62
4

62
9

63
3

0

5

10

15

20

25

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 17 18 35 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 46
1

51
2

51
3

55
1

57
1

62
4

62
9

63
3



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
   

 

14 
 

3. Tarp sėklos pilnaviduriškumo ir jos atspalvio pastebėtas ryšys yra statistiškai reikšmingas. Tamsios sėklos 
dažniausiai yra pilnavidurės, o šviesios – tuščiavidurės.  
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ANALYSIS OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) COLOUR AND FULLNESS OF SEEDS 
IN CLONES PLANTATION  
 
Vytautas DIRSĖ 
 
Summary 
 

The aim of this work was to determine the color distribution of the different seeds of the pine (Pinus sylvestris 
L.) clones and the relationship between the color of the husk and its fullness. Seeds have been collected from 
scots pine clones plantation Jonava district. To achieve this goal, three objectives were set: to assess the color of 
different clones seeds, to assess fullness of seeds by dividing them into dark and light (total of 40 seeds from 
each clone) and cutting them in half and to assess the connection between color and the fullness. The color test 
was based on the Add-on Color Method (RGB) coded. The obtained data showed statistically reliable differences 
between individual clones, and it was concluded that the color of the seed is a reliable indicator for separating 
different clones. The results of the complete seed infestation by cutting the seeds showed that dark seeds are 
more likely to be full-fruited and vice versa - light seeds are non-viable. We confirmed this by estimating the 
averages of emptiness of seeds between light and dark groups. Statistically reliable differences suggest that dark 
seeds are more often full-blown and light ones are empty. 

Keywords: scots pine, seed colour, seed fullness. 
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Miško auginimo sekcija 

ATVEJINIŲ KIRTIMŲ YPATUMAI VĮ KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOJE 
Paulius RICKEVIČIUS       

 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas Kauno miškų urėdijos Raudondvario ir Vilkijos girininkijų 18 sklypų, kuriuose „Dėl metinės 
valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2014–2018 metų normos patvirtinimo“ buvo suprojektuota vykdyti 
atvejinius kirtimus. Pasirinktuose sklypuose išdėsčius laikinus 500 m2 apskaitos barelius, detaliai įvertintos 
pagrindinės medynų taksacinės charakteristikos. 
Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad visuose tirtuose sklypuose pomiškio kiekis yra nepakankamas taikyti 
supaprastintus atvejinius kirtimus.  
Įvertinus II ardo perspektyvumą buvo nustatyta, kad sklypai yra tolygiai pasiskirstę po 50 %, kuriuose II ardas 
yra perspektyvus ir kuriuose ši ūkinė priemonė yra netikslinga.  
Įvertinus ilgalaikius atvejinius kirtimus, tikslinga taikyti kirtimus tik trijuose sklypuose iš keturių. 

 
Raktiniai žodžiai: atvejiniai kirtimai, neplynieji kirtimai, pomiškis. 

 
Įvadas 
  

Šalies valstybiniuose miškuose neplynais pagrindiniais miško kirtimais 2005 m. vidutiniškai kirsta 21,8 % visų 
pagrindinių miško kirtimų, 2006 m. – 24,3 %, 2015– 29,8 %. Daugiausiai neplynai kertama tose miškų urėdijose, kur 
vyrauja pušynai (Juodvalkis, 2006). Čia nesunku surasti medynų, kur būtų galima taikyti supaprastintus dviejų atvejų 
kirtimus (pušynams atkurti). Mažiausios neplynųjų kirtimų apimtys yra tose miškų urėdijose, kurių miškų augavietės 
derlingos, o jose auga mišrūs medynai. Neplynųjų (atvejinių) kirtimų kokybę lemia keletas priežasčių: miškotvarkos 
darbų kokybė, miškų urėdijų darbuotojų kvalifikacija, neplynųjų pagrindinių kirtimų apimčių nustatymo pagrįstumas 
(Juodvalkis ir kt., 2011). 

Atvejinių kirtimų projektavimas miškotvarkos darbų metu atliekamas vadovaujantis medyno taksaciniais 
rodikliais, todėl tik naudojant tikslius medyno rodiklius racionaliai parenkamass kirtimo būdas (Kairiūkštis, 1973).  

Svarbus veiksnys, turintis nemažos reikšmės neplynųjų kirtimų kokybei miškų urėdijose, yra jų apimčių 
nustatymas (Mizaras, 2006). Generalinė miškų urėdija, nustatinėdama neplynų pagrindinių miško kirtimų apimtis miškų 
urėdijose, iš esmės vadovaujasi nuostatomis, kad šių kirtimų dalis turi būti ne mažesnė nei numatyta miškotvarkos 
projekte, be to, kiekvienais metais jų turi būti ne mažiau (geriau – daugiau), nei praėjusiais metais.  

 
Darbo tikslas –  įvertinti suplanuotų medynų atvejinių kirtimų tikslingumą. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išanalizuoti miškotvarkos suplanuotų atvejinių kirtimų teorinį tikslingumą. 
2. Įvertinti atvejinių kirtimų tikslingumąvietovėje. 
3. Išanalizuoti, kokie ypatumai lemia atvejinius kirtimus. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Medynai, kuriuose suprojektuota vykdyti atvejinius kirtimus. 
Tyrimas atliktas  Kauno miškų urėdijos Raudondvario ir Vilkijos girininkijose 18 taksacinių sklypų. 

 
Tyrimų metodika 
 

Pradiniai duomenys yra analizuojami remiantis Kauno miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektu 2014–2023 
m. ir „Metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2014–2018 metų normos patvirtinimo“ nutarimu. 

Siekiant įvertinti miškotvarkos darbų metu suprojektuotų atvejinių kirtimų tikslingumą buvo taikomas laikinų 
apskaitos barelių metodas. Vieno apskaitos barelio plotas – 500 m2, išdėstomi pagal kvadratinį tinklelį vienodais 
atstumais,  kas 50–100 m. Minimalus kampinio matavimo barelių skaičius buvo nustatomas pagal inventorizuojamo 
medyno plotą, skalsumą. 

Kiekvienoje apskaitos aikštelėje buvo įvertinti medžių vidutinis aukštis, skersmuo, amžius, medyno skalsumas, 
pomiškio charakteristikos.  
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Visų tirtų sklypų plotas sudaro 37,1 ha, barelių užimamas plotas sudaro 3,9 ha, arba 10,5 % viso tiriamojo ploto. 
Tirtuose sklypuose nustatyta, kad Lds augavietė sudaro 57,1% o, Ncl, Ucp ir Udp augavietės tolygiai pasiskirstė po 14,3 
%.  

Atlikus Kauno miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto analizę ir lauko tyrimų metu surinkus duomenis 
apie pagrindines tiriamų medynų charakteristikas, buvo įvertinta, ar tiriamuose plotuose tikslinga taikyti atvejinius 
kirtimus. 

Tyrimo duomenims apdoroti panaudota „Microsoft Office Excel“ programa.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad pomiškio kiekis visuose tirtuose sklypuose yra nepakankamas 
vykdyti atvejinius kirtimus (1 lentelė).  

Pomiškio kiekis sklype kito nuo 576 iki 1662 vnt./ha, t. y. sudarė tik 19,2%–55,4 % reikiamo minimalaus kiekio, 
nurodomo Miško kirtimo taisyklėse, o lyginant su taksoraštyje nurodomu pomiškio kiekiu skyrėsi 28,9 %– 83,3 %. 

Nepakankamą pomiškio kiekį gali sąlygoti nepakankamas motininio medyno derėjimas, netolygus pomiškio 
išsidėstymas. 

Konstatuota, kad 4 medynuose, kuriuose buvo ištirtas pomiškio kiekis, I ardo sudėtyje eglių kiekis sudaro tik 1–
2 dalis. Mažas kiekis eglių medyne turėjo įtakos nedideliam pomiškio kiekiui.  Didžiausias pomiškio kiekis nustatytas 
N ir L hidrotopų augavietėse, U hidrotope pomiškio mažiau. 
 
1 lentelė. Tyrimo metu nustatytas žėlinių kiekis 
 

Kvartalas Sklypas Rūšis Žėlinių aukštis 
0,–1,5 m 

Žėlinių aukštis 
daugiau kaip 

1,5 m 

Visaspomiškio 
kiekis vnt./ha 

Kiekviename sklype 
iš  taksoraščio 

nurodomas pomiškio 
kiekis tūkst. vnt./ha 

167 1 E 1165   1662 2700 
167 1 E   497 
167 14 E 777   1312 3500 
167 14 E   535 

9 22 E   834 1139 
2500 

9 22 Ą 110 195 500 

153 5 E   576 576 
2800 

17 19 E   694 694 

50 14 E   210 585 
2650 

50 14 U 130 245 300 

19 18 E   720 950 
2700 

19 18 Ą   230 300 
 

Ilgalaikių atvejinių kirtimų galimumas medynuose buvo vertinamas vadovaujantis 2 kriterijus – miškotvarkos ir 
tyrimo metu nustatytomis medynų rūšinėmis sudėtimis ir medynų skalsumu.  

Kaip žinia, I ardo medyno skalsumas (pagal Miško kirtimo taisykles) turi būti ne mažesnis kaip 0,8. Tyrimo 
metu nustatyta, kad iš 4 medynų, kuriuose pagal miškotvarkos duomenis galima vykdyti ilgalaikius kirtimus, šie 
kirtimai pagal skalsumą galimi tik 3 sklypuose (2 lentelė) 
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2 lentelė. Ilgalaikių atvejinių kirtimų perspektyvumo įvertinimas 
 

Kvartalas Sklypas  Augavietė 
Miškotvarkos 

nustatyta rūšinė 
sudėtis 

Tyrimo metu 
nustatyta rūšinė 

sudėtis 

Miškotvarkos 
nustatytas medyno 

skalsumas 

Tyrimo metu 
nustatytas 
medyno 

skalsumas 

137 13 Lbl 5B3P2E 5B4E1P 0,8 0,70 
134 34 Ncp 4B2Ą2E2P 4B3Ą2E1P 0,8 0,75 
19 20 Nds 4E1E 3Ą1B1J 6E4Ą1B 0,9 0,78 

169 8 Lcl 5E4P1Ą 5E3P2Ą 0,8 0,80 
 

Lyginant medynų skalsumą buvo nustatyta, kad tik dviejų sklypų (iš keturių) skalsumas atitiko miškotvarkos 
duomenis.  

Ištyrus minėtų medynų rūšinę sudėtį nustatyta, kad visuose tirtuose sklypuose yra daugiau kaip 36 % tolygiai 
išsidėsčiusių tikslinių rūšių medžių, kuriose vyrauja eglė ir beržas. Taipogi buvo nustatyti nežymūs medyno rūšinės 
sudėties pokyčiai, lyginant su miškotvarkos nustatytais duomenimis. 

Remiantis miškotvarkos duomenimis, buvo išskirti 2 medynai (N ir L hidrotopų derlingose augavietėse), 
kuriuose suprojektuota vykdyti supaprastintus atvejinius kirtimus.  

Išanalizavus  II ardo perspektyvumą abiejuose medynuose, turinčiuose 0,4 skalsumo II ardą, galima daryti 
išvadą, kad tik viename iš jų tikslinga taikyti šią ūkinę priemonę.  

Kaip žinia, minimalus geros būklės II ardo skalsumas, remiantis „Miško kirtimų taisyklėmis“, yra 0,4. Tyrimų 
metu II ardo medžiai buvo padalinti į geros, vidutinės ir blogos būklės. 153/23 sklype bendras visų II ardo medžių 
skalsumas buvo 0,4, tačiau vertinant tik visus geros ir pusę vidutinės būklės II ardo medžių, jų skalsumas siekė tik 0,3. 

Analogiškai išanalizavus 66/10 sklypą, gauti rezultatai, kad  bendras visų II ardo medžių skalsumas yra 0,3, o 
imant tik visus geros ir pusę vidutinės būklės II ardo medžių, jų skalsumas siekė 0,2. Tokiu būdu abiejuose sklypuose 
netikslinga taikyti atvejinius kirtimus. 

Netgi apskaitant visus II ardo medžius, tik viename iš šių sklypų duomenys sutampa su miškotvarkos 
duomenimis (žr. 1 pav.).  
            
 

 
 
1 Pav. II ardo perspektyvumo įvertinimas 
 

Atvejinius supaprastintus kirtimus taikyti tikslinga, kadangi kertant brandžius medynus iš perspektyvaus 
pomiškio ar II ardo atkuriami nauji medynai. Pagrindinės šių atvejinių kirtimų nesėkmių priežastys – nepakankamas 
pomiškio ar II ardo kiekis bei perspektyvumas.  

Supaprastintus atvejinius kirtimus reikia vykdyti tik nustačius, kad II ardas perspektyvus, o jo skalsumas 
pakankamas (0,4 ir daugiau). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

153 Kvartalas,
23 sklypas

66 Kvartalas,
10 sklypas

Miškotvarka

Sklypo skalsumas (visas II
ardo kiekis)

Sklypo skalsumas (geros ir
pusę vidutinės būklės II
ardo kiekis)
Sklypo skalsumas (geros ir
vidutinės būklės II ardo
kiekis)
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Išvados 
 

1. Supaprastintais atvejiniais kirtimais numatytų kirsti medynų bendras visų II ardo medžių skalsumas yra 0,3–
0,4, o perspektyviųjų medžių – tik 0,2–0,3, tad miškotvarkos pateikiami duomenys neatitinka realybės.  

2. Iš keturių medynų, kuriuose pagal miškotvarkos duomenis galima vykdyti ilgalaikius kirtimus, šie kirtimai 
pagal esamą realų skalsumą galimi tik trijuose sklypuose. 

3. 7 tirtų sklypų pomiškio kiekis neatitinka miškotvarkos nurodyto, ir atvejinių kirtimų vykdyti negalima. 
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SHELTERWOOD CUTTING PECULIARITIES IN FOREST OF KAUNAS ENTERPRISE 
 
Paulius RICKEVIČIUS 
 
Summary 
 

Investigations were carried out at 18 Raudondvaris and Vilkija forest plots to determin posibilities of case 
cuttings in forest of  Kaunas Enterprise, according to the "Approval of the norm of the annual state owned forests 
cutting amounts  in the period from 2014 to 2018". In the selected plots,  provisional 500 m2 plot barrels were set 
out to detail determin main characteristics of  investigated plots. 
Summing up the results, we can say that in all the studied plots the amount of forest underbrush is insufficient to 
apply case cuttings. Based on the assessment of the promising II layer, the results showed that the parcels are 
evenly distributed in 50%, in which the second layer is perspective and in which is inappropriate.  
It is expedient  to apply felling only in three plots of four. 

 
Keyword: Forest enterprise, forestry, barrels, forest underbrush,  case cuttings.  
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Miško auginimo sekcija 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (Pinus sylvestris L.) SĖKLŲ SPALVA IR JOS ĮTAKA SĖKLŲ 
PILNUMUI 
 
Domantas ŽIČKUS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas Aleksandro Stulginskio universiteto Dendrologijos laboratorijoje.Buvo tirta skirtingų 
populiacijų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklos iš Jonavos sėklinės plantacijos ir Meškapievio 
genetinio draustinio, esančio Prienų rajone. Pagrindinis tyrimo uždavinys yra ištirti, ar yra priklausomybė tarp 
sėklos spalvos ir jos pilnumo. Pirmiausiai buvo nustatytos sėklų spalvos: šviesi, tarpinė ir tamsi, o paskui, 
atsitiktiniu būdu atrinkta 200 sėklų ir suskirstyta pagal spalvas ir suskaičiuota, kaip jos pasiskirsto pagal spalvas 
kiekviename klone. Jonavos plantacijoje tarp visų skirtingų sėklų spalvų vidutinio pasiskirstymo buvo gautas 
reikšmingas statistinis skirtumas (tamsios – 119,7±14,1; tarpinės – 53,1±11,8; šviesios – 27,2±4,0). Meškapievio 
genetiniame draustinyje pasiskirstymas panašus, bet tarp šviesios ir tarpinės spalvos nebuvo nustatytas 
statistiškai reikšmingas skirtumas (tamsios – 126,7±14,2; tarpinės – 42,2±7,2; šviesios – 30,9±12,5). Po to buvo 
palygintas sėklų pilnumas ir svoris tarp skirtingų spalvų. Jonavos sėklinėje plantacijoje vidutiniškai iš 20 sėklų 
tuščių buvo rasta 16,9±1,5 šviesių, 8,2±2,1 – tarpinių, o mažiausiai 0,6±0,2 – tamsių. Meškapievio genetiniame 
draustinyje – šviesių spalvų – 17,3±1,3, tarpinių – 8,6±1,5, mažiausiai rasta tamsių – 0,2±0,1. Jonavos sėklinėje 
plantacijoje vidutinis 1000 tamsių sėklų svoris buvo 7,1±0,3 g, tarpinės – 4,8±0,5 g, lengviausios šviesios 
2,2±0,2 g. Meškapievio genetiniame draustinyje svorio pasiskirstymas skiriasi nežymiai. Tamsių sėklų 6,1±0,2, 
šviesių – 2,2±0,3, o tarpinių 4,1±0,5. Reikšmingi skirtumai leido patvirtinti, kad sėklų pilnumas priklauso nuo jų 
spalvos. Tamsesnės – pilnesnės, o šviesesnės – tuštesnės. 

 
Raktiniai žodžiai: paprastoji pušis, sėklų spalva, sėklų pilnumas. 
 

Įvadas 
 

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) – pušinių šeimos, pušų genties visžalis medis. Pušinių šeimai priklauso apie 
240 rūšių. Tai Europoje ir Azijoje plačiai paplitusi spygliuočių medžių rūšis. Ji gali išaugti iki 35 m aukščio, tačiau 
dauguma medžių pasiekia maždaug 25 m aukštį (Farjon, 2005), tačiau pasitaiko ir 45–48 m. aukščio pušų (Ozolinčius, 
1998). Paprastoji pušis greit auga. Derėti pradeda priklausomai nuo vietos: atviroje vietoje 12–15 metų amžiaus, o 
medynuose gerokai vėliau – 30–40 metų (Navasaitis ir kt., 2003). 

Paprastoji pušis – tai didžiausius plotus Lietuvos teritorijoje užimanti medžių rūšis. 2017 m. pušynai užėmė 
713,2 tūkst. ha  (34,6 % plotą. Per pastaruosius keturiolika metų pušynų plotas padidėjo 1,7 tūkst. ha (Miškų ūkio 
statistika, 2017). Dėl šios priežasties pušis Lietuvoje yra pagrindinė mediena pramonei, ir jos panaudojimas yra labai 
įvairus: tinka baldams, paletėms, statybinėms konstrukcijoms. Jos tyrimams skiriama daug dėmesio, ir ekonomiškai 
naudinga gautas išvadas pritaikyti pušų prieaugiui didinti.Tikėtina, kad dėl to ateityje didelių žemės ūkio plotų 
apželdinimui paprastoji pušis bus parenkama kaip pagrindinė medžių rūšis (Danusevičius, 2000). 

Norėdami užtikrinti nenutrūkstamą medienos prieaugio ir kokybės didėjimą, turime atkreipti dėmesį į 
sodinamąją medžiagą ir ją genetiškai gerinti. Sėklų kokybei įtaką gali daryti daugybėveiksnių: augavietė, maisto 
medžiagų prieinamumas, genetinio paveldimumo, medyno amžiaus, kankorėžių vietos lajoje, oro sąlygos, kenkėjai ir t. 
t. Skirtingų kilmės pušų skiriasi sėklų spalva ir kankorėžių formos, bet reikšmingai fizinės savybės nesiskiria 
(Kaliniewicz ir kt., 2014). Svarbu nustatyti, kokią įtaką turi skirtinga sėklų spalva jos pilnumui ir daigumui tarp to pačio 
medžio sėklų, kad remiantis tolesniais tyrimais būtų galima gauti didesnę pušų daigių sėklų išeigą. 

Pušies kankorėžiai subręsta per dvejus vegetacijos sezonus. Sėklos sudaro maždaug 1,9–2,8 % visos kankorėžio 
masės. Po kiekvienu kankorėžio žvyneliu yra po 2 sėklas. Sėklos įvairios formos: pailgai ovališkos, atvirkščiai 
kiaušiniškos arba apvalios su apvalia viršūne ir nusmailėjusiu pagrindu, 3,0–5,0 mm ilgio, 2,0–2,7 mm pločio su 1–-20 
mm sparneliu. Spalva varijuoja nuo pilkos iki juodos su rusvomis juostelėmis, kartais padengtos juodas taškeliais. 
Sėklos šonas, prisiglaudęs prie sparnelio, yra blizgantis, o kitas matinis. Po sėklos luobele yra baltas endospermas, 
kuriame sukaupta daug baltymų ir riebalų. Kuo jų daugiau, tuo sėkla sunkesnė ir daigesnė (Grigas, 1986). 

Buvo suformuluota hipotezė, kad nuo sėklų spalvos priklauso jų pilnumas.  
 

Darbo tikslas – nustatyti paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) klonų sėklų morfologinių savybių (spalvos) įtaką jų 
pilnumui. 
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Uždaviniai 
 

1. Nustatyti ir apibūdinti skirtingas paprastosios pušies klonų sėklų spalvas.  
2. Nustatyti klonų sėklų spalvų įvairovę abiejuose medynuose. 
3. Nustatyti ryšį tarp sėklų spalvos ir jos pilnumo. 
4. Palyginti sėklų pilnumą tarp Jonavos sėklinės plantacijos ir Meškapievio genetinio draustinio medžių.  

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas yra skirtingos kilmės paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sėklos. Dalis sėklų surinktos VĮ 
Valstybinės miškų urėdijos Jonavos regioniniame padalinyje, Pageležių girininkijoje esančioje sėklinėje plantacijoje, 
kuri įveista 1996 metais. Kita dalis tyrimui naudotų sėklų, buvo surinktos Prienų regioninio padalinio Meškapievio 
girininkijoje, Meškapievio genetiniame draustinyje.  

 
Tyrimų metodika 
 

Kankorėžiai buvo skinti 2014 m. lapkričio mėnesį Pageležių girininkijoje esančioje paprastosios pušies sėklinėje 
plantacijoje ir Meškapievio genetiniame draustinyje Meškapievio girininkijoje. Nuo kiekvieno klono nuskinta po 50 
kankorėžių. Džiovinimo spintoje (Triterkb-8182) 50 ˚C temperatūroje kankorėžiai džiovinti 24 valandas. Sėklos aižytos 
rankiniu būdu, sudėtos į plastikinius maišelius.  

Visos skirtingų medžių sėklos buvo suskirstytos pagal skirtingas spalvas: tamsi, šviesi ir tarpinė. Sėklų spalvų 
frakcijos buvo išskirtos kiekvieno klono atskirai, nustatant tamsiausią ir šviesiausią sėklas. Skirstoma buvo tokiu būdu 
dėl to, kad skirtingų medžių klonų sėklų atspalviai dažnai būna skirtingi. Prie šviesios sėklų grupės priskiriamos sėklos, 
kai šviesi spalva dengia>75 % sėklos ploto, tamsi – <25% sėklos ploto, o tarpinės 25–75 % . Iš kiekvieno klono 
atsitiktiniu būdu buvo atrinkta po 200 sėklų ir jos suskirstytos pagal šias spalvas. Paskui suskaičiuota, kiek sėklų tenka 
kiekvienai frakcijai, tuomet duomenys užrašyti į kompiuterinės skaičiuoklės programą, sudarytos pasiskirstymo 
diagramos.  

Iš kiekvieno skirtingo medžio klono atrinkta po 20 kiekvienos spalvos sėklų ir tikrinamas jų pilnumas. Kiekviena 
sėkla buvo perpjauta skalpeliu ir patikrinta, ar po luobele yra endospermas. Rezultatai užrašyti ir priskiriami 
konkrečiam klonui ir konkrečiai sėklos spalvai. Taip pat nustatytas kiekvieno medžio kiekvienos spalvos sėklų 1000 
sėklų svoris, norint palyginti sukauptų riebalų ir baltymų kiekį tarp skirtingų frakcijos sėklų.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Kiekvienas medžio klonas turi jam būdingą sėklos atspalvį, ir jo viduje spalva varijuoja nuo šviesesnės iki 
tamsesnės. Vizualiai buvo analizuojamos įvairių pušies medžių sėklos ir nustatomos spalvos. Buvo išskirtos trys: šviesi, 
tamsi ir tarpinė. Šviesių sėklų spalva varijuoja nuo šviesiai smėlinės spalvos iki rusvos priklausomai nuo skirtingų 
medžių, o tamsios – nuo rudos iki pilkos, juodos spalvų. Tarpinės sėklos užima tarpinę poziciją tarp tamsių ir šviesių 
sėklų. Dažniausiai jos yra su klonui būdingu šviesiu pagrindu išmargintu tamsiais taškeliais. 

Paskui atsitiktiniu būdu  buvo atrinkta po 200 sėklų iš kiekvieno medžio iš Jonavos plantacijos ir Meškapievio 
genetinio draustinio. Jonavos plantacijoje tarp visų skirtingų spalvų vidutinio pasiskirstymo buvo gautas reikšmingas 
statistinis skirtumas (tamsios – 119,7±14,1; tarpinės – 53,1±11,8; šviesios – 27,2±4,0). Daugiausiai buvo suskaičiuota 
tamsių sėklų, sudarančių 59,8 % visų sėklų, o mažiausiai šviesių – 13,6 %.  Meškapievio genetiniame draustinyje 
pasiskirstymas buvo panašus, tačiau tarp šviesios ir tarpinės spalvų nebuvo statistiškai reikšmingo skirtumo (tamsios – 
126,7±14,2; tarpinės – 42,2±7,2; šviesios – 30,9±12,5). Didžiausią dalį sudarė tamsios sėklos – 66,8 % visų sėklų, o 
mažiausiai tarpinės – 15,8 %. Skirtingų klonų pasiskirstymas pateiktas diagramoje (1 pav.). 
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1 pav. Sėklų spalvų pasiskirstymas tarp skirtingų medžių klonų. Kairėje – Jonavos sėklinė plantacija, dešinėje – 
Meškapievio genetinis draustinis 

 
Iš diagramos matyti, kad šviesi spalva dominuoja tik trijų medžių sėklų, – daugiausiai yra tamsios spalvos sėklų. 

Tarpinės sėklos pasiskirstė nevienodai, tačiau tai nesudaro konkurencijos tamsioms sėkloms. 
Paskui buvo tirta sėklų pilnumo priklausomybė nuo jos spalvos. Iš kiekvieno klono buvo tikrinta 60 sėklų, iš jų 

kiekvienai spalvai priskirta po 20 sėklų. Pjaunant su skalpeliu sėklas buvo patikrinta, ar po luobele yra baltos masės.. 
Sėklų tuštumas turi tiesioginį ryšį su jų daigumu. Kuo didesnė endospermo masė, tuo didesnė tikimybė sėklai išdygti. 
Taigi norima nustatyti, koks ryšys yra tarp sėklos pilnumo ir jos spalvos. Žemiau pateikti abiejų vietovių sėklų pilnumo 
tyrimo rezultatai (2 pav.). 

Diagramose pavaizduota, kiek vidutiniškai iš 20 sėklų buvo tuščių. Jonavos sėklinėje plantacijoje vidutiniškai iš 
20 sėklų, tuščių buvo rasta 16,9±1,5 šviesių, 8,2±2,1 – tarpinių, o mažiausiai 0,6±0,2 –  tamsių. Meškapievio 
genetiniame draustinyje situacija irgi labai panaši. Jame daugiausiai tuščių sėklų pasitaikė tarp šviesios spalvos – 
17,3±1,3, tarp tarpinės spalvos – 8,6±1,5, o mažiausiai tuščių buvo tarp tamsių – 0,2±0,1. Vidutiniškai tamsios 
dažniausiai (0,4 vnt. tuščių iš 20) yra pilnos, o šviesios (17,1 vnt. tuščių iš 20) – tuščios. 

 

 
 
2 pav. Vidutinis tuščių sėklų kiekis pagal sėklų spalvas: kairėje Jonavos sėklinės plantacijos duomenys, dešinėje – 
Meškapievio genetinio draustinio 

 
Visos sėklos buvo pasvertos ir nustatytas 1000 sėklų svoris gramais. Sverta irgi buvo kiekvieno medžių klono 

sėklos pagal spalvas. Sėklų svoris gali skirtis priklausomai nuo skirtingų medžių, dėl kitokio genetinio paveldėjimo. 
Tačiau pasirinkus didesnę imtį, gaunama reprezentatyvi svorio tendencija, nulemta sėklų pilnumo. Daigiausios, 
prikaupusios daugiausiai riebalų ir baltymų sėklos, turi sverti daugiausiai. Toliau diagramose pateikti vidutiniai 1000 
sėklų svoriai, priskirti abiems tiriamoms vietovėms (3 pav.). 
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3 pav. Vidutinis 1000 sėklų svoris pagal sėklų spalvas: kairėje – Jonavos sėklinės plantacijos duomenys, dešinėje – 
Meškapievio genetinio draustinio 

 
Sunkiausios sėklos iš Jonavos sėklinės plantacijos buvo tamsios. Vidutinis 1000 svoris buvo 7,1±0,3 g, o 

lengviausios šviesios – 2,2±0,2 g, tarpinės – 4,8±0,5 g. Meškapievio genetiniame draustinyje svorio skirtumai nežymūs. 
Tamsių sėklų 6,1±0,2, šviesių – 2,2±0,3, o tarpinių 4,1±0,5. Skirtingų spalvų sėklų svoriai skyrėsi statistiškai 
reikšmingai, todėl galima daryti išvadą, kad nuo spalvos priklauso ir svoris. Kai svoris didesnis, tada ir sėkla būna 
daigesnė, todėl galima teigti, kad tamsios sėklos yra daigesnės, o šviesios mažiausiai daigios. 

Taip pat įdomu palyginti, kaip skiriasi sėklos iš sėklinės plantacijos ir genetinio draustinio. Sėklų kokybė 
sėklinėje plantacijoje ir genetiniame draustinyje skiriasi nežymiai. Skyrėsi tik tamsių sėklų svoris, –Jonavos sėklinėje 
plantacijoje jos buvo 1g sunkesnės, o sėklų jų pilnumas buvo panašus. Galimateigti, kad plantacijoje pilnos sėklos yra 
šiek tiek daigesnės. Ar tai dėl didesnės genetinės įvairovės, ar dėl kitų faktorių, reikalingi kiti tiriamieji darbai.  

 
Išvados 
 

1. Išskirtos trys skirtingos pušies sėklų spalvos: šviesi (>75% šviesios spalvos), tarpinė (25–75 % šviesios 
spalvos) ir tamsi (<25 % šviesios spalvos). 

2. Jonavos sėklinėje plantacijoje sėklų spalvos pasiskirstė taip: tamsios – 59,8 %, tarpinės – 26,5 %, šviesios – 
13,6 %. Meškapievio genetiniame draustinyje: tamsios – 66,8 %, tarpinės – 15,8 %, o šviesios – 17,3 %. 

3. Tarp sėklų spalvos ir jų pilnumo yra statistiškai reikšmingas ryšys. Tamsios dažniausiai (0,4 vnt. tuščių iš 20) 
yra pilnos, o šviesios (17,1 vnt. tuščių iš 20) – tuščios.  

4. Jonavos sėklinėje plantacijoje sėklos buvo vidutiniškai 1g sunkesnės, o pagal sėklų ?pasiskirstymą ir sėklų 
pilnumą sėklinė plantacija nuo genetinio draustinio nesiskyrė. 
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SCOTS PINE‘S (Pinus sylvestris L.) COLOUR OF SEEDSAND ITS RELATION WITH 
SEED‘S FULLNESS 
 
Domantas ŽIČKUS 
 
Summary 
 

The study was carried out at Aleksandras Stulginskis University, where seeds of pine (Pinus sylvestris L.) from 
different populations were examined from the Jonava Seed plantation and in the Prienai district of the 
Meškapievis Genetic Reserve. The main task of the research is to investigate whether there is a connection 
between the color of the seed and its fullness. First of all, the seeds were classified into different colors: light, 
intermediate and dark. Seeds were counted according to the colors. Of each clone, 200 seeds were randomly 
sorted by different colors. In Jonava plantation, a significant statistical difference was obtained between the 
mean distribution of all the different colors (dark - 119.7 ± 14.1, intermediate - 53.1 ± 11.8, light - 27.2 ± 4.0). 
The distribution of the Meškapievis genetic rezerve is similar, but there was no statistically significant difference 
between the light and intermediate colors (dark - 126.7 ± 14.2, intermediate - 42.2 ± 7.2 light - 30.9 ± 12.5). 
Then was compared the fullness of the seeds and the weight among the different color seeds. In Jonava 
plantation, from 20seeds, 16.9 ± 1.5 light seeds were empty, 8.2 ± 2.1 - intermediate, and 0.6 ± 0.2, were empty 
dark seeds. In the Meškapievis genetic reserve - light colors - 17.3 ± 1.3, intermediate color - 8.6 ± 1.5, and 
empty among dark - 0.2 ± 0.1.The average weight of 1000 dark seeds in Jonava were 7.1 ± 0.3 g and 2.2 ± 0.2 g 
light ones, and intermediate seeds were 4.8 ± 0.5 g. The weight distribution in Meškapievis genetic rezerve is 
slightly different. Dark seeds are 6.1 ± 0.2, light - 2.2 ± 0.3, and intermediate 4.1 ± 0.5. Statistically significant 
difference made it possible to confirm that the fullness of the seeds depends on their color. Dark - full, and 
brighter - empty. 

Keywords: scots pine, seed‘s colour, seed‘s fullness. 
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Miško auginimo sekcija 
 
PAPRASTOSIOS EGLĖS PROLEPTINIS AUGIMAS  JŪRĖS GIRININKIJOS AUGŪNŲ 
DAUGINIMO PLANTACIJOJE 
 
Kazimieras BUŠMA 
 
Santrauka 
 

Bandymas buvo atliktas paprastosios eglės eksperimentinėje-reprodukcinėje augūnų  plantacijoje Jūrės g-
jos 192 kvartalo 16 sklype. Buvo matuojamos ir stebimos 10 paprastosios eglės šeimų, atrinktų iš 
Šlėnavos klonų archyvo. Kiekvieną šeimą sudaro 20 medelių, išskirstytų į keturis blokus po 5 medelius, iš 
viso 200 medelių. Visi medyne augantys paprastosios eglės medeliai buvo išmatuoti ir įvertinti jų 
kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Surinkti duomenys buvo analizuojami ir susisteminti siekiant 
palengvinti skaičiavimus. Naudojant duomenis buvo atlikta dispersinė analizė, koreliacinė analizė, 
standartinis nuokrypis. Palyginus proleptinio augimo tendencijas 2016–2017 metais pastebimos sąsajos 
tarp proleptinio augimo intensyvumo skirtumų. Nustačius intensyvesnį proleptinį augimą ir palyginus 
kiekybinius ir  kokybinius rodiklius nustatyta, kad dėl proleptinio augimo padidėja skersmens ir aukščio 
prieaugis, bet stiebo kokybė sortimentavimo atžvilgiu pablogėja. 

Raktiniai žodžiai: proleptinis augimas, paprastoji eglė, šeimos, populiacijos, augimo klasės.  

 
Įvadas 
 

Paprastoji eglė (Picea abies L). yra plataus arealo individas, aptinkamas centrinėje Europoje, Skandinavijos ir 
Azijos regionuose. Eglės mediena labai vertinama statybinės medienos, statybų ir popieriaus gamybos pramonėje. Dėl 
atsiniaujančios energijos populiarumo didėja biokuro energijos ir medienos poreikis, todėl vykdomos mokslinės 
selekcijos programos veisti geriausios kokybės ir sparčiai augančius eglės medynus ar su egle mišrintus eglynus. Tam 
naudojamos šių laikų naujausios ir pažangiausios technologijos taip pat miško genetikos ir selekcijos žinios. 

Paprastosios eglės prisitaikymas prie metų temperatūros kitimų sukuria pačią augimo ritmo požymių įvairovę 
tarp eglės populiacijų (Hannerz, 1998). Tad bandant įveisti kokybišką ir pelningą mišką ar kitus eglės želdinius, būtina 
žinoti sėklų kilmę, kad būtų iš tinkamo regiono pagal klimato sąlygas taip pat turi atitikti dienos ir nakties fazių 
trukmes. Paprastajai eglei tinkamas analizuoti objektas yra reprodukciniai augūnų bandomieji želdiniai. 

Genetinė įvairovė yra labai svarbi palaikant miškų stabilumą, ypač pastaruoju metu, kai pastebimi ryškūs klimato 
ir aplinkos pokyčiai, todėl būtina ištirti geriausiai gebančius adaptuotis genotipus. Proleptinis eglės augimas – tai yra 
stipriai modifikuotas augimo modelis, priklausantis nuo aplinkos faktoriaus, daugiausia nuotemperatūros. Būtina 
nustatyti augimo genetinį sąlygotumą ir skirtumus tarp skirtingos kilmės motinmedžių sėklinių palikuonių pagal 
proleptini augimą.  
 
Darbo tikslas – ištirti paprastosios eglės proleptinio augimo genetinį sąlygotumą ir skirtumus tarp skirtingos kilmės 
motinmedžių sėklinių palikuonių (šeimų). 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti sąsajas tarp paprastosios eglės medelių aukščio, skersmens, stiebo kokybės ir proleptinio augimo 

intensyvumo. 
2. Nustatyti paprastosios eglės proleptinio augimo intensyvumo skirtumus tarp skirtingos kilmės motinmedžių 

sėklinių palikuonių šeimų. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Bandymui buvo pasirinkta paprastosios eglės eksperimentinė-reprodukcinė augūnų plantacija,  įveista 2011 metų 
pavasarį VMU Kazlų Rūdos mokomajame padalinyje, Jūrės g-jos 192 kvartalo 16 sklype. Eksperimentinis plantacijos 
tikslas – išbandyti klonų sėklinius palikuonis pagal tam tikrus selekcinius požymius, atrinkti geriausius medelius su 
tinkamais genotipais. Siekiant pašalinti aplinkos sąlygų įtaką medeliams, vertinant jų genetines savybes buvo parinkta 
speciali išdėstymo schema. 
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Tyrimų metodika 
 

Darbo duomenys buvo renkami 2016–2017 metų spalio, lapkričio, balandžio mėnesiais paprastosios eglės 
eksperimentinėje-reprodukcinėje augūnų plantacijoje Jūrės g-jos 192 kvartalo 16 sklype. 

 Buvo matuojami ir stebimi 10 paprastosios eglės šeimų, atrinktų iš Šlėnavos klonų archyvo. Kiekvieną šeimą 
sudaro 20 medelių, išskirstytų į keturis blokus po 5 medelius, iš viso 200 medelių. 

Visi medyne augantys paprastosios eglės medeliai buvo išmatuoti ir įvertinti jų kokybiniai ir kiekybiniai 
rodikliai, nustatytos proleptinio augimo klasės (1 pav.) Surinkti duomenys buvo analizuojami ir susisteminti siekiant 
palengvinti skaičiavimus. Buvo atlikta duomenų dispersinė, koreliacinė analizės, standartinis nuokrypis apskaičiuotas 
naudojant MS EXCEL programą. 

 
1 pav. Proleptinio augimo klasės: 0 – medžio pumpuras neišsiskleidė, 1 – medžio pumpuras išsiskleidė viršūnėje 0,5 cm 
į aukštį, 1,5 –medžio pumpurai išsiskleidė ant viršūninio stiebo dalies be menturinių šakų iki 3cm į aukštį, 2 –  medžio 
pumpuras išsiskleidė viršutinėje menturio dalyje iki 3cm į aukštį, 3 –  medžio pumpuras išsiskleidė viršutinėje stiebo 
dalyje ir menturio šakose nuo 3 iki 10 cm į aukštį, 3,5 – medžio pumpuras išsiskleidė menturio šakose ir stiebo dalis 
išaugo į viršų iki 10 cm į aukštį, 4 – visame eglės medelyje išsiskleidė pumpurai 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Įvertinus medelius 2016 m. pagal proleptinio augimo klases buvo nustatyta, kad 49 eglės medeliams nebūdingas 

proleptinis augimas (2 pav.). Pagrindinės dominuojančios proleptinio augimo klasės buvo  1–3. 1 klasės proleptinio 
augimo atvejų nustatyta net 57 eglės individams ir 1,5 klasės proleptinio augimo atvejų buvo nustatyta 35 individams, 3 
klasės proleptinio augimo atvejų buvo nustatyta 21 individui. Mažiausias proleptinio augimo klasių intensyvumas 
būdingas 4–2 augimo klasėms. 3,5 proleptinio augimo klasei – 9 individams, taip pat nustatyta 4 klasės proleptinio 
augimo 10 atvejų ir 2 proleptinio augimo klasės – 12 atvejų.  

2017 m. pagal proleptinio augimo klases buvo nustatyta, kad 94 eglės medeliams nebūdingas  proleptinis 
augimas. Pagrindinės dominuojančios proleptinio augimo klasės nustatytos 1–3,5. 1 klasės proleptinio augimo atvejų 
net 57 eglės individams, 1,5 klasės proleptinio augimo atvejų buvo nustatyta 18 individų. 3,5 klasės proleptinio augimo 
atvejų buvo nustatyta 11 individų. Mažiausias proleptinio augimo klasių intensyvumas būdingas 2–3 augimo klasėms. 
Palyginus proleptinio augimo atvejus 2016–2017 metais pastebima tendencija, kad 2016 m. buvo 144 proleptinis 
augimo atvejis, o 2017 m.  –tik 99 proleptinio augimo atvejų. Taigi 2016 m. buvo palankesnės sąlygos proleptiniam 
augimui negu 2017 m., nes proleptinio augimo intensyvumas didesnis. 
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2 pav. Medžių kiekiai 2016–2017 metais pagal proleptinio augimo klases 

 
Iškėlus hipotezę, kad 2016 m. daugiau antrinio augimo atvejų, buvo analizuojami 2016–2017 m. spalio ir 

lapkričio aukščiausių temperatūrų skirtumai. Nustatytas žymus temperatūrų skirtumas. 2016 m. spalio mėnesio 
temperatūra buvo 5 °C didesnė už 2017 metų spalio (3 pav.). Pastebima tendencija, kad 2016 m. dėl aukštesnės 
temperatūros daugiau proleptinio augimo atvejų. 

 

    
 

3 pav. Aukščiausios temperatūros spalio ir lapkričio mėn. 2016–2017 m. 
 

Palyginus proleptinio augimo klases pagal skersmenį 1,3 m aukštyje nustatyta, kad 2016 m. didžiausias 
skersmuo buvo 2 klasės – 2,6 cm, 1.5 klasės – 2,4 cm, 4 klasės – 2,2 cm (4 pav.). Mažiausias skersmuo buvo 0 klasės – 
1,7 cm, 3 klasės – 2,0 cm, 1 klasės – 2,1 cm. 2017 m. buvo nustatyta, kad didžiausi skersmenys buvo 2 klasės – 3,3 cm, 
1,5 klasės – 2,8 cm, 3,5 klasės – 2,8 cm. Mažiausi skersmenys buvo 0 klasės – 2,3 cm, 1 klasės – 2,5 cm, 4 klasės – 2,1 
cm. Nustatyta, jog 2016–2017 m. storiausius skersmenis turėjo 2–1,5 proleptinio augimo klasės populiacijos. 
Mažiausius skersmenis turėjo 0–1 proleptinio augimo klasės populiacijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Eglės skersmens dydis pagal proleptinio augimo klases 2016–2017 m. 
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Palyginus proleptinio augimo klases pagal medžio aukštį nustatyta, kad 2016 m. didžiausias aukštis buvo 2  
klasės – 2,4 m , 1,5 klasės – 2,3 m, 3 klasės siekė 2,3 m ( 5 pav.). Mažiausias aukštis buvo 0 klasės – 1,9 m, 1  klasės – 
2,2 m ir 3,5 klasės – 2,2 m. 2017 m. buvo nustatyta, kad didžiausias aukštis buvo 2 klasės – 3,2 m ,  1,5 klasės – 2,9 m , 
3 klasės siekė 2,9 m. Mažiausi aukščiai buvo 0 klasės – 2,6 m,  3,5 klasės – 2,8 m. Nustatyta, jog 2016–2017 m. 
aukščiausios buvo 2 – 1,5 proleptinio augimo klasės populiacijos. Žemiausios buvo 0 – 3,5 proleptinio augimo klasės 
populiacijos.  

 
5 pav. Eglės aukštis pagal proleptinio augimo klases 2016–2017 m. 
 

Vertinant proleptinį augimą pagal populiacijų šeimų vidurkius buvonustatyta, kad 2016 m. daugiausiai 
proleptinio augimo atvejų būdingi šioms šeimų populiacijoms: Prienų šeimos vidurkis siekia 2,0 proleptinio augimo 
klasės, Prienai x Aukščiausia eglė vidurkis yra 1,9 proleptinio augimo klasės, Kazlų Rūda x Prienai vidurkis – 1,7 
proleptinio augimo klasės. Mažiausiai proleptinio augimo atvejų būdinga šioms šeimų populiacijoms: Prienai x 
Marijampolė, kurios vidurkis buvo 0,8 proleptinio augimo klasės ir Kazlų Rūda, – vidurkis buvo 1,1 proleptinio augimo 
klasės. 

2017 m. daugiausiai proleptinio augimo atvejų būdinga šioms šeimų populiacijoms: Prienai x Aukščiausia eglė 
vidurkis siekė 1,2 proleptinio augimo klasės, Kazlų Rūda x Prienai vidurkis – 1,1 proleptinio augimo klasės, Prienai 
vidurkis – 0,9 proletinio augimo klasės. Mažiausiai proleptinio augimo atvejų būdinga šioms šeimų populiacijoms: 
Kazlų Rūda x Kazlų Rūda vidurkis buvo 0,4 proleptinio augimo klasės, Prienai x Marijampolė vidurkis buvo 0,6 
proleptinio augimo klasės. Įvertinus 2016–2017 m. populiacijų šeimų vidurkius buvo nustatyta, kad daugiausiai 
proleptinio augimo atvejų buvo šiose šeimose: Prienai, Prienai x Aukščiausia Eglė, Kazlų Rūda x Prienai. Mažiausiai 
proleptinio augimo atvejų buvo būdinga šioms šeimoms: Prienai x Marijampolė, Kazlų Rūda x Kazlų Rūda , Kazlų 
Rūda. 

 

6 pav. Proleptinio augimo vidurkiai pagal populiacijų šeimas 2016–2017 m. 
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Išvados 
 

1. Palyginus proleptinio augimo tendencijas 2016–2017 m. pastebimos sąsajos tarp šio augimo intensyvumo 
skirtumų. Nustačius intensyvesnį proleptinį augimą ir palyginus kiekybinius ir kokybinius rodiklius matyti, 
kad po proleptinio augimo padidėja skersmens ir aukščio prieaugis, bet stiebo sortimentavimo kokybė 
pablogėja. 

2. 2016–2017 m. išanalizavus augimo intensyvumo skirtumus tarp skirtingos kilmės motinmedžių sėklinių 
palikuonių nustatyta, kad mažiausiai atsparios proleptiniam augimui yra šios šeimos: Prienai, Prienai x 
Aukščiausia eglė, Krūda x Prienai, o atspariausios proleptiniam augimui yra šios Prienai x Marijampolė, 
Krūda x Krūda, Kazlų Rūda. Šie šeimų skirtumai parodo, kad tai genetiškai svarbus požymis, priklausantis 
nuo šeimos kilmės. 

3. 2016–2017 m. buvo nustatytas žymus aukščiausių temperatūrų skirtumas. 2016 metų spalio mėnesio 
aukščiausia temperatūra buvo 5 °C didesnė už 2017 m. spalio. Pastebima tendencija, kad 2016 m. dėl 
aukštesnės temperatūros proleptinio augimo atvejų buvo 45 daugiau negu 2017 m. 
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NORWAY SPRUCE PROLEPTIC GROWTH  IN  JURĖS RANGE EXPERIMENTAL 
TEST PLANTATION 

Kazimieras BUŠMA 

 
Summary 

 
The experiment was carried out on a plot of experimental plots of the norway spruce for - a reproductive 
plant plantation at Jura 192 block 16. There were measured and monitored 10 archipelagic families, 
selected from the archives of the Shelenavian clones. Each family consists of 20 trees, which are divided 
into four blocks of 5 trees, a total of 200 trees. All trees grown in the field were measured and their 
qualitative and quantitative indicators were evaluated. The collected data was analyzed and structured to 
facilitate calculations. The data were analyzed using dispersion analysis, correlation analysis, standard 
deviation. Comparing proletarian growth in 2016 - 2017, there is a tendency for 144 proletarian growths 
to occur in 2016, and in 2017 there were only 99 cases of proletarian growth. In 2016, therefore, there was 
a more favorable prospects for proletarian growth than in 2017, as more proletarian growth was observed. 

Keywords:  proleptic growth, Norway spruce, family, populations, growth classes. 

 
Duomenys apie autorių 
 
Kazimieras Bušma, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 
Studijų programa – Miškininkystė  
El. paštas: kazimierasbusma@inbox.lt 
 
Baigiamojo darbo vadovas – ASU miško biologijos ir miškininkystės  instituto prof. dr. Darius Danusevičius 
Recenzentė – ASU miško biologijos ir miškininkystės instituto lekt. dr. Gerda Šilingienė 
  

mailto:kazimierasbusma@inbox.lt


JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
   

 

29 
 

  Miško auginimo sekcija 
 
MIŠKŲ ĮVEISIMAS MAŽEIKIŲ RAJONE 2006 – 2016 m. 

 
Paulius GEDRIMAS 
 
Santrauka 
 

Lietuvoje 2016 m. miškai užėmė 33,5 proc. šalies teritorijos. Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programoje numatyta, kad Lietuvos teritorijos miškingumas 2020 m. turi siekti 34,2 proc. Tai gali būti 
įgyvendinama įveisiant miškus mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose. 
Šio darbo tikslas – įvertinti Mažeikių rajone privačioje ir valstybinėje žemėje 2006–2016 m. įveistų miškų 
apimtis ir kokybę. Per tiriamąjį laikotarpį rajone buvo įveista 250,4 ha miškų, iš kurių 56 proc. valstybinėje ir 44 
proc. privačioje žemėje, kasmet vidutiniškai įveista po 22,8 ha. Vidutinis vieno įveisto miško sklypo plotas siekia 
2,32 ha. Netikslinių medžių rūšių įveista 14,26 ha, tai sudaro 6 proc. įveistų miškų. Daugiausia įveista beržo – 
5,02 ha. Įvertinus privačioje ne miško žemėje iškastuose profiliuose dirvožemius nustatyta, kad 55 proc. sklypų 
augavietės nustatytos netinkamai. 
 
Raktiniai žodžiai: miškų įveisimas, tikslinė medžių rūšis, augavietė. 

 
Įvadas 
 

Lietuvoje miškų reikšmė nuolat didėja dėl jų teikiamos naudos valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir žmogui. 
Miškas padeda užtikrinti kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, išsaugoti biologinę įvairovę, kartu sudaro 
daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdo dirvos eroziją, sugeria anglies dvideginį ir grynina orą, kaupia 
anglį biomasėje ir kartu mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje, saugo gruntinius ir paviršinius 
vandenis, suteikia galimybę žmonėms poilsiauti (Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programa, 
2012).  

Lietuvoje 2016 m. miškai užėmė 33,5 proc. šalies teritorijos. Nuo 2006 iki 2016 m. miško žemės plotas padidėjo 
65,3 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 1 proc. (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2016). Nacionalinėje miškų ūkio 
sektoriaus plėtros programoje numatyta, kad Lietuvos teritorijos miškingumas 2020 m. turi siekti 34,2 proc. 
(Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programa, 2012). Siekiant įgyvendinti numatytą 
miškingumo didinimo programą būtina įveisti naujus miškus. Tam pirmiausia reikia panaudojant žemės ūkiui 
netinkamas žemes (Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, 2016).  

Pagrindinis miškų įveisimo būdas yra želdinimas. Taip įveisiant miškus galima pagerinti auginamų medynų 
kokybę ir padidinti našumą reguliuojant želdomų rūšių sudėtį, medžių sąveiką ir įdiegiant miško genetikos naujoves 
(Gradeckas, Malinauskas, 2005). Miško želdinių rūšinė sudėtis parenkama atsižvelgiant į augavietės sąlygas ir miško 
funkcinę paskirtį (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2016). Vadovaujantis nuostatais, įveisiant miškus ne miško 
žemėje būtina įvertinti miško augavietę, – tai padaryti šiomis sąlygomissudėtinga. Augaviečių įvertinimo tikslumas ne 
miško žemėje yra nauja ir aktuali užduotis  praktiniu požiūriu.  

 
Darbo tikslas – įvertinti Mažeikių rajone privačioje ir valstybinėje žemėje 2006–2016 m. įveistų želdinių apimtis ir 
kokybę. 
 
Uždaviniai 

 
1. Surinkti duomenis, kiek 2006–2016 m. įveista miškų privačioje ir valstybinėje žemėje. 
2. Įvertinti įveistų miškų apimtis ir tikslinių medžių rūšių parinkimą. 
3. Patikslinti privačioje ne miško žemėje apibūdintas augavietes. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Mažeikių rajone 2006–2016 m.  privačioje ir valstybinėje žemėje įveisti miškai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimams reikalingi duomenys, surinkti iš VĮ Mažeikių miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus Šiaulių teritorinio poskyrio Mažeikių rajono kontroliuojamos teritorijos visų 2006–2016 m. Mažeikių 
rajone įveistų miškų. Panaudojant STATISTICA programą, atlikta surinktų duomenų statistinė analizė, įvertintos miškų 
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įveisimo apimtys. Privačioje ne miško žemėje augavietėms patikslinti iškasta 20 dirvožemio profilių. Augavietės 
nustatytos vadovaujantis normatyvais („Dirvotyra“ ir „Miško augaviečių tipai“). 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Apibendrinus surinktus duomenis gavome, kad 2006–2016 metais Mažeikių rajone buvo įveista 250,4 ha miškų, 

iš kurių 56 proc. privačioje ir 44 proc. valstybinėje žemėje. Gauti rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Miškų įveisimo apimtys Mažeikių rajone (2006–2016 m.) 

Iš viso įveista miškų 
ha 

Privačioje žemėje 
proc. 

Valstybinėje žemėje 
proc. 

250,4 56 44 
 
Lietuvos miškingumo didinimo programoje numatyta, kad Mažeikių rajone iki 2020 metų turi būti įveista 513 ha 

miškų, kasmet vidutiniškai po 30 ha. Atlikus surinktų duomenų statistinę analizę nustatyta, kad rajone per pastaruosius 
11 metų kasmet vidutiniškai įveista po 22,8 ha. Kiekvienais metais miškų įveisimo apimtys buvo nevienodos (1 pav.). 

 

 
 
1 pav. Metinės miškų įveisimo apimtys 
 

Mažeikių rajone valstybinėje žemėje didžiausios įveisimo apimtys buvo 2007–2009 m., o mažiausios 2011 ir 
2012 m.. Metinis įveistų miškų plotas svyruoja nuo 1,9 ha iki 26 ha. Reikia pažymėti, kad nuo 2012 m. miškų įveisimo 
tendencija valstybinėje žemėje didėja.  

Didžiausios miškų įveisimo apimtys privačioje žemėje buvo 2008, 2009 ir 2011 m., mažiausios – 2013 m..  
Kasmet privačioje žemėje įveisiama po 1,12 ha – 32,63 ha.  

 Bendrosios rajono miškų įveisimo apimtys nuo 2006 iki 2009 m. pastoviai didėjo. Didžiausios jos buvo 2009 
m., kai įveista 55,06 ha miškų (1 pav.). 

Miškininkavimui ypatingai svarbus vieno įveisto miško sklypo plotas. Rezultatai apie vidutinį miško sklypo 
plotą valstybinėje ir privačioje žemėje pateikiami 2 pav. 
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2 pav. Vidutinis metinis įveisto miško sklypo plotas 

 
Kaip matyti iš 2 pav., vidutinis įveisto miško plotas kiekvienais metais labai svyruoja, privačioje žemėje nuo 

0,56 iki 5,8 ha, o valstybinėje – nuo 1,33 iki 2,76 ha. Tenka pastebėti, jog miškai įveisiami itin mažo ploto sklypeliais, 
todėl ūkininkavimas juose ateityje gali būti problemiškas. Vidutinis per dešimtmetį įveisto miško sklypo plotas tesudaro 
3,13 ha privačioje ir 1,74 ha – valstybinėje žemėje. Bendrasis rajone tesiekia 2,32 ha. 

 Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai numato, kad įveisiant miškus želdinių rūšinė sudėtis turi būti parenkama 
atsižvelgiant į augavietės sąlygas ir miško funkcinę paskirtį.  Įvertintas 2006–2016 m. įveistų miškų tikslinių medžių 
rūšių parinkimas. Gauti rezultatai pateikiami 3 pav. 
 

 
 
3 pav. Tikslinių medžių rūšių parinkimas įveisiant miškus  
 

Iš 3 pav. matyti, kad nuo 2006 iki 2008 m. tikslinių medžių rūšių miškų plotas didėjo nuo 79 iki 85 proc. Vėliau, 
pasikeitus Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatams bei papildžius tikslinių medžių rūšių sąrašą, nuo 2009 iki 2016 metų 
tikslinės medžių rūšys sudarė 100 proc., išskyrus 2013 metus, kai tikslinės medžių rūšys buvo įveistos 93 proc. miškų. 
Per tiriamąjį laikotarpį  rajone netikslinės medžių rūšyss įveistos 14,26 ha, tai sudaro 6 proc. visų įveistų miškų. 

2006–2016 m. įveisiant miškus penkios medžių rūšys buvo parinktos kaip netikslinės (4 pav.). 
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4 pav. Netikslinių medžių rūšių įveistų miškų plotas 
 

Kaip matyti iš 4 paveikslo, didžiausią netikslinių medžių rūšių įveisto ploto dalį sudaro beržas – 5,02 ha.  
Kaip buvo minėta, ruošiant miškų įveisimo ne miško žemėje projektus, būtina apibūdinti miško augavietes. 

Nurodomas buvusio žemės ūkio ar nenaudojamų žemių našumo balas arba dirvožemio pavadinimas. Remiantis šiais 
duomenimis apibūdinti miško augavietes praktiškai neįmanoma. Siekiant patikrinti nustatytų augaviečių tikslumą, buvo 
iškasta 20 dirvožemio profilių natūroje ir tiksliai apibūdinta augavietė. Mūsų nustatytų ir projektuose nurodytų 
augaviečių palyginimas pateikiamas 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Augaviečių palyginimas 

Eil. 
Nr. 

Miškų 
įveisimo 

metai 

Augavietė Augaviečiu 
atitiktis 

“+,-„ 
Projekte 
nurodyta 

Mūsų 
nustatyta 

1 2008 Lcs Ldp  - 
2 2008 Lcs Lcs  + 
3 2009 Lbp Lcp  - 
4 2009 Ncp Ncp  + 
5 2009 Lc Lds  - 
6 2009 Lds Lds  + 
7 2009 Nc Nc  + 
8 2009 Lcp Lcp  + 
9 2010 Nc Lds  - 
10 2011 Nbl Ncp  - 
11 2011 Lcp Lcp  + 
12 2013 Nbl Ncp  - 
13 2013 Nbl Ncs  - 
14 2014 Pcn Pdn  - 
15 2014 Lcl Ncl  - 
16 2014 Lcp Lds  - 
17 2014 Nbl Nbl  + 
18 2015 Lcp Lcp  + 
19 2015 Ncl Lcl  - 
20 2016 Lcs Lcs  + 

 
Kaip matyti iš lentelėje pateiktų rezultatų, Mažeikių r. 55 proc. sklypų augavietės nustatytos netinkamai. 

 
Išvados 
 

1. 2006–2016 metais Mažeikių rajone buvo įveista 250,4 ha miškų, iš kurių 56 proc. valstybinėje ir 44 proc. 
privačioje ne miško žemėje. Kasmet vidutiniškai įveista po 22,8 ha. 

2. Vidutinis per tiriamąjį laikotarpį įveisto miško sklypo plotas rajone sudaro 2,32 ha, privačioje žemėje 3,13 ha 
ir valstybinėje – 1,74 ha. Netikslinės medžių rūšys įveistos 14,26 ha, tai sudaro 6 proc. visų įveistų miškų. 

3. Privačioje ne miško žemėje augavietės 55 proc. atvejų apibūdintos neteisingai. 
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AFFORESTATION IN MAŽEIKIAI DISTRICT DURING 2006 – 2016 YEARS 
 
Paulius GEDRIMAS 
 
Summary 

 
In 2016 Lithuanian forests occupied 33,5 percent of the country’s territory. According to the National 
Forest Sector Program, Lithuanian forest coverage has to reach 34,2 % in 2020. This can be implemented 
by afforestation in less-favored agricultural land plots.  
The purpose of this work is to evaluate scope and quality of the private and state lands which were 
planted in Mažeikiai district at 2006 – 2016. During the period of investigation, in the area there was 
planted 250.4 hectares of the forest, 56 % of them were state and 44 % - private teritory, annually average 
of planting was 22,8 ha. The average area of one planted forest plot was 2,32 ha. The non-target tree 
occupied 14,26 ha (it constitutes 6% of all planted forests). The largest number of non-target species of 
birch was planted – 5,02 ha. Assessing the soils that were mined in private profiles of non-forest land, it 
was concluded that 55 % of the planting plots were not established correctly. 
 
Keywords: planting of forests, target tree species, habitats 
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Miško auginimo sekcija 

 
UOSIALAPIO KLEVO OPTIMALŪS NAIKINIMO METODAI 
 
Aurimas ŠLAPIKAS 

 
Santrauka 
 

Tyrimai atlikti Neries pakrantėje, Jonavos rajone esančioje Svilonių girininkijos teritorijoje. Tyrimo tikslas – 
rasti efektyvų uosialapio klevo naikinimo būdą, naudojant herbicidą ,,Glyfos Supreme 450 SL“. Pagrindinis 
uždavinys – nustatyti tinkamiausią uosialapio klevo atžalų purškimo laiką ir preparato koncentraciją. 
Tirta dviem etapais: uosialapiai klevai išpjauti ir kelmai tepti cheminiu preparatu, antruoju etapas – atžėlusios 
atžalos purkštos skirtingos koncentracijos cheminiu preparatu skirtingais vasaros mėnesiais. Atlikus tyrimą 
nustatyta, kad naikinant uosialapį klevą, tepant kelmus herbicidu, 1 % ir 2 % tirpalo koncentracijos 
neveiksmingos. Antrame etape nustatyta, kad atžaloms naikinti veiksminga mažiausiai 50 % . pasirinkto 
herbicido koncentracija. 

Raktiniai žodžiai: uosialapis klevas, invazinė rūšis. 

 
Įvadas 
 

Uosialapis klevas (Acer negundo) – viena iš agresyviausių Lietuvoje aptinkamų invazinių augalų rūšių, kelianti 
grėsmę vietinių rūšių išlikimui. Invazinės rūšys – viena iš didžiausių grėsmių pasaulio gamtinei įvairovei. Invazinės 
rūšys sukelia ne tik gamtosaugos problemų, tačiau ir nuostolių žemės ūkiui, miško pramonei, turizmui, kelia grėsmę ir 
žmonių sveikatai (Augutis 2013).  

Lietuvoje iš Šiaurės Amerikos kilęs uosialapis klevas pradėtas sodinti botanikos sode 1804 m. (Skridaila, 2001), 
parkuose, sodybose kaip dekoratyvinis augalas XIX amžiaus pab.–XX amžiaus pr. (Rauktys 1933; Straigytė et all., 
2015), o pastaraisiais metais paplito upių pakrantėse, pamiškėse, apleistose žemėse, mieste (Valantinaitė et all., 2011; 
Marozas et all., 2015). Ši rūšis plinta labai lengvai –sėklas išnešioja vėjas ir vanduo. Uosialapiai klevai sparčiai 
įsitvirtina ir nustelbia vandens telkinių pakrančių buveines bei kelia grėsmę jose gyvenančioms vietinėms rūšims 
(Augutis, 2013; Lapinskas, 2013), keičia Lietuvos kraštovaizdį. Šios medžio rūšies mediena menkavertė: prastos 
kokybės, minkšta, retos tekstūros, sunkiai skyla. Uosialapio klevo medienos panaudojimas pramoninėje gamyboje 
ribotas, nes mediena tinkama tik plokščių gamybai arba malkoms. Uosialapio klevo žiedadulkės pavojingos žmonių 
sveikatai, nes sukelia alergiją – polinozę (Augutis, 2013). 

Uosialapis klevas Lietuvoje buvo pradėtas naudoti miesto želdiniams dėl savo atsparumo taršai ir gamtos 
veiksniams. Ši rūšis taip pat buvo įveista Jonavos rajono apylinkėse netoli AB „Achema“, kadangi vietinės rūšys 
nukentėjo nuo taršos. Uosialapiai klevai puikiai prisitaikė ir išplito. 

 Tad būtina imtis priemonių stabdyti šio augalo plitimą. Pirmiausia uosialapis klevas buvo pradėtas naikinti 
herbicidais, tepant kelmus, raunant, lupant žievę ir leidžiant herbicidą į medį.  

Paminėti būdai iš dalies veiksmingi arba veiksmingi, tačiaupalyginti brangūs ir , miškų valdytojams finansiškai 
nepatrauklūs. 
 
Darbo tikslas – rasti efektyvų ir ekonomišką uosialapio klevo naikinimo būdą, purškiant herbicidu ,,Glyfos Supreme 
450 SL“ ant naujai išaugusių atžalų.  
 
Uždaviniai 
 

1. Pasirinktame plote iškirsti visus uosialapius klevus. 
2. Nupjautų medžių kelmus ištepti cheminiu preparatu. 
3. Pavasarį skaičiuoti ir matuoti atžalas. 
4. Rasti tinkamiausią purškimo laiką ir preparato koncentraciją. 
5. Skaičiuoti cheminio preparato išeigą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimas atliktas Neries pakrantėje, Jonavos rajone esančioje Svilonių girininkijos teritorijoje. Pasirinktas 0,3 ha 
sklypas atribotas. 
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Tyrimų metodika 
 

Tyrimas vykdytas keliais etapais: pirmame sklypas išmatuotas, atribotas, uosialapiai klevai išpjauti ir išvežti iš 
kirtavietės, kelmai tepti cheminiu preparatu ,,Glyfos Supreme 450 SL“, antrame etape – kitų metų pavasarį iš kelmų 
atžėlusios atžalos purkštosos skirtingos koncentracijos cheminiu preparatu ,,Glyfos Supreme 450 SL“ skirtingais 
vasaros mėnesiais. 

Sklype išpjauti visi uosialapiai klevai (2016 m. rugpjūčio mėn.), paliktos tik kitos medžių rūšys, t. y. gluosniai ir 
pušys. Palikti ne žemesni nei 30 cm kelmai. Visi kelmai sunumeruoti. 45 proc. kelmų nutepta 1 %, 45 proc. – 2 % 
koncentracijos tirpalu, likę 10 proc. kelmų netepti ir palikti stebėjimui. Kelmų tepimo darbai buvo atlikti ne vėliau nei 
per 2–4 val. medžius nupjovus. 1 % ir 2 % tirpalo koncentracija buvo pasirinkta pagal cheminio preparato gamintojo 
rekomendacijas sumedėjusiai augalijai. 

2017 m.  pavasarį pradėtas antras darbų etapas. Balandžio ir gegužės mėnesiais stebėtas kelmų naujų ūglių 
formavimasis. Dėl vėlyvo ir šalto pavasario pirmosios atžalos pasirodė tik gegužės mėnesio antroje pusėje. Dėl lietingų 
ir nepalankių orų pirmasis atžalų purškimas perkeltas. Birželio mėn. 3 dieną atžalos pradėtos purškšti rankiniu 
purkštuvu. Purkšti kelmai skirtingos koncentracijos tirpalu: 4 kelmai su naujai išaugusiomis atžalomis nupurkšti 10 % 
koncentracijos tirpalu, 4 kelmai nupurkšti 30 % koncentracijos tirpalu, 4 kelmai – 50 % ir dar 4 kelmai – 80 %. 
Pažymėtina, kad 80 % koncentracija yra maksimali dėl mišinio tirštumo. Liepos mėn. 8 dieną nupurkšta kita dalis 
kelmų – atitinkamai po 4 vnt. analogiškomis tirpalo koncentracijomis. Tokie pat darbai atlikti ir rugpjūčio mėn. 16 
dieną. Iš viso 8 kelmai palikti visiškai nepurkšti, – toliau stebėti ir matuoti. Kiekvieną mėnesį išmatuotos ir 
suskaičiuotos visų kelmų atžalos. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

2017 m. birželio mėn. buvo atlikta 2016 m. rugpjūčio mėn. nuteptų kelmų (1 % ir 2 % koncentracijos cheminio 
preparato tirpalu) inventorizacija – suskaičiuotas kiekvieno kelmo naujai išaugusių atžalų skaičius ir išmatuotas atžalų 
aukštis. Kelmų, nuteptų cheminiu preparatu, atžalų skaičiaus ir aukščio 2017 m. birželio mėn. matavimų duomenys 
pateikti 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Kelmų, nuteptų herbicidu ,,Glyfos Supreme 450 SL“ 2016 m. rugpjūčio mėn., atžalų skaičiaus ir aukščio suvestinė 

2017 m. birželio mėn. 
 matavimų duomenys  

Kelmai, nutepti 1 % 
koncentracijos tirpalu 

Kelmai, nutepti 2 % 
koncentracijos tirpalu Netepti kelmai 

Vidutinis atžalų skaičius vnt. 30 32 35 
Vidutinis atžalų aukštis cm 45 40 45 

 
Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad visais trim (kelmai, nutepti 1 % koncentracijos tirpalu, nutepti 2 % 

koncentracijos tirpalu ir visiškai netepti kelmai) atvejais vidutinis kelmo atžalų skaičius svyruoja nuo 30 iki 35 vnt., 
vidutinis atžalų aukštis siekia apie 40–45 cm. Palyginus cheminiu preparatu apdorotus kelmus su neteptais pastebėta, 
kad tepimas reikšmingos įtakos atžalų skaičiui ir aukščiui neturėjo.  

2017 m. birželio mėn. nustatyta, kad 97 proc. visų 2016 m. vasarą nuteptų kelmų turėjo atžalas, dar 2 proc. 
kelmų atžalas išaugino liepos–rugjūčio mėnesiais ir tik 1 proc. visų kelmų atžalų neišaugino. 

Antrame darbų etape 2017 m. vasarą, atžalas nupurškiant cheminiu preparatu, buvo atlikta kelmų atžalų 
inventorizacija – suskaičiuotas kiekvieno nupurškiamo kelmo atžalų skaičius ir išmatuotas atžalų aukštis. Matavimų 
rezultatai pateikti 1 ir 2 paveiksluose. 
 

 
1 pav. Vidutinio atžalų skaičiaus matavimo rezultatai (2017 m.) 
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Iš 1 paveikslo duomenų matyti, kad vidutinis atžalų skaičius nepriklausomai nuo mėnesio, kada buvo atliekami 
matavimai, svyravo nuo 30 iki 40 vienetų. 

 

 
2 pav. Vidutinio atžalų aukščio matavimo rezultatai (2017 m.) 
 

Iš 2 paveikslo duomenų matyti, kad vidutinis atžalų aukštis birželio–liepos mėn. siekė apie 40 cm, rugpjūčio 
mėn. pastebėtas ryškus augimo šuolis – iki vid. 56 cm teko vienam kelmui. 

Skaičiuojant išaugusias atžalas ir jas matuojant buvo nustatyta, kad per vasarą kai kurie kelmai iki rugpjūčio 
mėn. 20 d. išaugino net iki 150 cm ilgio ūglius, o iš vieno kelmo išaugo iki 50 vnt ūglių. 

Atliekant nuolatinius stebėjimus nustatyta, kad nepriklausomai nuo cheminio preparato koncentracijos ar 
nupurškimo laiko (mėnesio), nupurkštos atžalos nudžiūdavo per 1 savaitę. 

2017 m. rugpjūčio mėn. purškiant pasirinktus kelmus taip pat buvo stebėta birželio–liepos mėn. nupurkštų kelmų 
būklė. Pastebėta, kad birželio mėn. purkšti kelmai išaugino naujų atžalų priklausomai nuo tirpalo koncentracijos. 
Išauginusių atžalas kelmų skaičius pateiktas 3 paveiksle. Liepos mėn. purkšti kelmai naujų atžalų neišaugino. 
 

 
3 pav. 2017 m. rugpjūčio mėn. išauginusių atžalas kelmų skaičius nupurškus birželio mėn.  
 

Pastebėta, kad rugpjūčio mėn. naujas atžalas išaugino 50 proc. kelmų (2 kelmai iš 4), nupurkštų birželio mėnesį 
10 % koncentracijos tirpalu ir 25 proc. kelmų (1 kelmas iš 4), nupurkštų 30 % koncentracijos tirpalu, 50 % ir 80 % 
koncentracijos tirpalu purkšti kelmai neatžėlė. 

Išaugusių atžalų skaičius svyravo nuo 3 iki 20 vnt. iš kelmo, atžalų aukštis nesiekė daugiau nei 10 cm. Tai rodo 
uosialapio klevo gajumą ir atsparumą. 

Vykdant antro etapo darbus, kelmų atžalos buvo purškiamos pasirinktu herbicidu. 2 lentelėje pateikta šio 

herbicido išeiga priklausomai nuo tirpalo koncentracijos ir puškimo mėnesio. 

2 lentelė. Herbicido ,,Glyfos Supreme 450 SL“ koncentrato išeiga 
Tirpalo Herbicido koncentrato išeiga, litrais 

koncentracija birželis liepa rugpjūtis 
10% 0,45 0,9 1,0 
30% 0,6 0,9 1,1 
50% 0,7 1,0 1,2 
80% 0,75 1,1 1,5 
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Iš 2 lentelės matyti, kad priklausomai nuo herbicido koncentracijos didėja jo išeiga. Kadangi birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. atžalų aukštis ir lapų dydis bei tankumas skiriasi, išpurškiamo tirpalo kiekis padidėja. Purškiant didesnes 
atžalas herbicido sąnaudos didėja. 
 
Išvados 
 

1. Naikinti uosialapį klevą efektyvu cheminėmis priemonėmis. 
2. Tepant kelmus herbicido ,,Glyfos Supreme 450 SL“ gamintojo rekomenduojamos 1 % ir 2 % tirpalo 

koncentracijos sumedėjusiems augalams neveiksmingos. 
3. Inventorizuojant 2016 m. vasarą nupjautų ir nuteptų kelmų būklę 2017 m. nustatyta, kad skirtingais vasaros 

mėnesiais vidutinis atžalų skaičiaus skyrėsi nežymiai, o atžalų aukštis ženkliai padidėjo vasaros pabaigoje. 
4. Pastebėta, kad praėjus dviems mėnesiams po atžalų apdorojimo cheminiu preparatu, naujas atžalas išaugino 

50 proc. kelmų, nupurkštų 10 % koncentracijos tirpalu ir 25 proc. kelmų, nupurkštų 30 % koncentracijos 
tirpalu, 50 % ir 80 % koncentracijos tirpalu purkšti kelmai neatžėlė. 

5. Herbicido ,,Glyfos Supreme 450 SL“ išeiga tiesiogiai priklauso nuo tirpalo koncentracijos (didesnė išeiga 
reikalinga stipresnės koncentracijos tirpalui) ir purškimo laikotarpio (purškiant vasaros pabaigoje išeiga 
didesnė dėl atžalų dydžio ir lapijos tankumo). 
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OPTIMUM ERADICATION METHODS OF ASH-LEAVED MAPLE 
 
Aurimas ŠLAPIKAS 
 
Summary 
 

Investigations were carried out on the coast of the Neris, in the area of Sviloniai forest district located in 
Jonava district. The aim of the study was to find an effective way of destroying ash-leaved maple using 
herbicide ,,Glyfos Supreme 450 SL“. The main task is to determine the optimal time of spraying the sprouts 
and concentrations of the herbicide. 
The study was carried out in two stages: the first stage was the cutting of ash-leaved maples and the stump 
oiling with a herbicide; in the second stage – regrowed sprouts were sprayed with a different concentrations 
of the herbicide, spraying works performed in different summer months. The study showed that in the case 
of the eradication of the ash-leaved maple, oiling stumps with the herbicide, concentrations of 1% and 2% 
solution are not effective. At the second stage of the investigation, it was determined that at least 50% 
concentration of the selected herbicide is effective to destroy the sprouts. 

Keywords: ash-leaved maple, invasive species 
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Miško auginimo sekcija 

 
BERŽO IR JUODALKSNIO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS PALYGINAMOJI 
ANALIZĖ VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 
Gintarė VARANIŪTĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimai atlikti Kretingos miškų urėdijos Grūšlaukės girininkijoje 2006–2016 m. plynose juodalksnio ir beržo 
kirtavietėse, paliktose savaime atželti,  taip pat kirtavietėse, kurios buvo atkuriamos jas dirbtinai želdant. Tirtas 
savaiminis juodalksnio ir beržo žėlimas, savaiminukų būklė,  taip pat sodinukų prigijimas ir išlikimas skirtingo 
amžiaus želvietėse ir želdavietėse. Beržo želdinių prigijimas ir išlikimas Kretingos miškų urėdijos Grūšlaukės 
girininkijoje 5 metų beržo žėliniuose, didžiausias tankis nustatytas Pcn ir Ncl augavietėse. Pcn augavietėje buvo 
apie 6 tūkst. vnt./ha, Ncl – 4,5 tūkst. vnt./ha. Lcl, Lcp buvo nuo 2,7 tūkst. vnt./ha iki 2,3 tūkst. vnt./ha. 
Blogiausiai beržas žėlė Lcl, Lcp augavietėse. 
Išanalizavus bendrąjį juodalksnio žėlimo intensyvumą skirtingose augavietėse nustatyta, kad didžiausias 
juodalksnio savaiminukų tankis yra Pcn ir Ncl augavietėse. Pcn augavietėje buvo  apie 11 tūkst. vnt./ha, Lcl 
augavietėje jų jau gerokai mažiau – apie 2,1 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai juodalksnis žėlė Lcl augavietėje. Tyrimas 
parodė, kad juodalksnio ir beržo savaiminukų skaičius priklauso nuo žėlinių amžiaus. Kuo didesnis žėlinių 
amžiaus, tuo savaiminukų skaičius mažesnis. Atlikus matavimus, nustatyta, kad  beržo ir juodalksnio želdinių 
aukščiai ir skersmenys skiriasi priklausomai nuo augavietės, juodalksnio aukščiai ir skersmenys buvo didesni už 
beržo. Želdinių didžiausias juodalksnio aukštis ir skersmuo buvo Udc augavietėje. Mažiausias aukštis ir 
skersmuo buvo Lcs, Lcl augavietėje. Beržo želdiniai geriausiai augo Lcl, Lcp augavietėje, mažiausi skersmenys 
buvo nustatyti Lcs augavietėje. Beržo ir juodalksnio žėlinių aukščio ir skersmens duomenys parodė, kad 
juodalksnio aukštis didžiausias Lcs ir Pcn augavietėse. Beržų aukštis didžiausias Udp augavietėje. Juodalksnio 
skersmuo didžiausias Ucp ir Udp želvietėse. Mažiausi skersmenys juodalksnio Lcp augavietėje. Beržo didžiausi 
skersmenys buvo Pcn ir Lcs augavietėse. Mažiausi skersmenys beržo Lcp augavietėje. Juodalksnio želdinių ir 
žėlinių aukščiai ir skersmenys buvo didesni nei beržo. Tirtuose želdiniuose didžiausias aukštis juodalksnio – apie 
4,9 m, mažiausias – 4 m. Beržo didžiausias aukštis buvo apie 4,5 m, mažiausias – 2,0 m. Juodalksnio skersmuo 
didžiausias 3,5 cm, mažiausias – apie 2,9 cm. Beržo didžiausias skersmuo apie 2,7 cm, mažiausias – 1,4 cm. 
Tirtuose žėliniuose didžiausias juodalksnio aukštis apie 4,9 m, mažiausias – 3,7 m, beržo didžiausias aukštis 4 m, 
mažiausias – 2,4 m. Didžiausias juodalksnių skersmuo iki 6 cm, mažiausias – 2,3 cm. Beržo didžiausias 
skersmuo 2,3 cm, mažiausias – 1,9 cm. 
 
 
Raktiniai žodžiai: beržas, juodalksnis, savaiminukai, želvietė, atkūrimas, žėlimas. 
 

Įvadas 
 

Mišku vadiname teritoriją, kuri yra tankiai apaugusi medžiais ir sudaro tam tikrą gyvosios gamtos buveinę. 
Miško atkūrimas galimas trimis būdais: žėlimu, želdinimu ir mišriuoju.  Miškai dengia apie 30 proc. žemės sausumos, 
jie yra labai svarbūs biosferos elementai, susidarantys vietose, kuriose yra pakankamas kiekis kritulių, iškrintančių per 
metus lietinguoju ir sausuoju laikotarpiu. Labai aktuali šių dienų žmonijos problema yra klimato kaita. Dėl įvairių 
natūralių procesų ir žmonių ūkinės veiklos klimatas sparčiai šiltėja, todėl sparčiai tirpsta Arkties ledynai, vyksta 
ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, skirtingų rūšių nykimas ir naujų rūšių atsiradimas visame pasaulyje. Klimato 
kaita lėmė karštas vasarų temperatūras (Christensen et al., 2007). Labai sumažėjo vidutinis kritulių kiekis (Maracchiet 
al., 2005), šis procesas ėmė kartotis augimo metu, jis turi neigiamą įtaką medžių augimui bei gyvybingumui. Lietuvoje 
medynų atkūrimas žėliniais ir želdiniais yra labai svarbus. Natūralus miško atsikūrimas aktualus tiek ekonominiu, tiek 
ekologiniu požiūriu. Tinkamai taikant žėlimą skatinančias priemones, sumažinamos medynų atkūrimo išlaidos, tai yra 
labai svarbu rinkos ekonomikos sąlygomis. Paliekant sėklinius medžius, išsaugoma biologinė įvairovė, miškas atželia iš 
vietinių, geriausiai prisitaikiusių prie ekologinių sąlygų, medžių, išsaugoma genotipinė įvairovė.  

 
Darbo tikslas – ištirti juodalksnio ir beržo žėlinius ir želdinius Kretingos miškų urėdijoje bei palyginti jų 
produktyvumą ir augimą. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Ištirti beržo ir juodalksnio želdinių prigijimą ir išsilaikymą. 
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2. Ištirti beržo ir juodalksnio žėlinių atsikūrimą skirtingose augavietėse. 
3. Įvertinti beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių augimą ir produktyvumą priklausomai nuo augavietės sąlygų. 

  
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimai vykdomi Kretingos miškų urėdijos Grūšlaukės girininkijoje. Duomenys surinkti juodalksnio 
želdavietėse ir želvietėse, analizuojant savaiminukų aukštį, skersmenį, tankį. 

 
Tyrimų metodika 

 
Pagal miškotvarkos duomenis ir girininkijos pagrindinius kirtimus, buvo atrinkta 32 vnt. juodalksnio ir beržo 

poūkio medynų, nukirstų 2007–2016 metais (11 kirtaviečių buvo palikta savaime atželti, 21 kirtavietėje buvo želdinta). 
Parinktos kirtavietės – įvairių augaviečių, medynai kirsti įvairiu metų laiku, skirtinga rūšinė sudėtis, tačiau vyravo 
juodalksnis, beržas. 

 Tyrimai atlikti apskaitos aikštelėse, vadovaujantis Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatų reikalavimais. 
Pasirinktuose sklypuose (objektuose) R–V kryptimi (statmenai biržės ilgajai kraštinei) daryti 3 ėjimai, o kiekvienąkart 
lygiais atstumais išskirtos 3–4 apskaitos aikštelės 10x10 m (0,01 ha) dydžio. Kiekviename objekte išskirta po 2–6 
apskaitos aikšteles. Bareliuose atlikta ištisinė savaiminukų apskaita, įvertinta rūšinė sudėtis, savaiminukų kilmė, 
išmatuotas skersmuo, aukštis, įvertinta būklė. Rezultatai apdoroti matematiniais statistiniais metodais. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Išanalizavus bendrą juodalksnio žėlimo intensyvumą skirtingose augavietėse nustatyta, kad didžiausias 

juodalksnio savaiminukų tankis buvo Pcn ir Ncl augavietėse. Pcn augavietėje buvo apie 11 tūkst. vnt./ha. Lcl 
augavietėje jų jau gerokai mažiau – apie 2,1 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai juodalksnis žėlė Lcl augavietėje (1 pav.).     

 

 
1 pav. Juodalksnio savaiminukų kiekis skirtingose augavietėse 5 metų amžiaus žėliniuose 

 
Beržo savaiminukų didžiausias tankis 5 metų žėliniuose buvo nustatytas Pcn ir Ncl augavietėse: Pcn augavietėje 

buvo apie 6 tūkst. vnt./ha, Ncl – 4,5 tūkst. vnt./ha. Lcl, Lcp buvo nuo 2,7 tūkst. vnt./ha iki 2,3 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai 
beržas žėlė Lcl, Lcp augavietėse (2 pav.). 

 

 
2 pav. Beržo savaiminukų kiekis 5 metų amžiaus žėliniuose  skirtingose augavietėse 
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Beržo ir juodalksnio želdinių vidutinis aukštis ir skersmuo 
       
Tirtuose želdinių jaunuolynuose buvo matuojami beržo ir juodalksnio vidutiniai aukščiai. Gauti rezultatai pateikti 

3 ir 4 paveiksluose. Juodalksnio želdiniuose didžiausias vidutinis aukštis vyravo Udc, Lcp augavietėse. Mažiausias 
vidutinis aukštis nustatytas Lcl augavietėje. Beržo želdiniuose didžiausias vidutinis aukštis buvo Lcl ir Lcp augavietėse. 
Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas Udc  augavietėje. Didžiausias juodalksnio aukštis buvo apie 4,9 m, mažiausias – 
4 m. Beržo didžiausias aukštis apie 4,5 m, mažiausias – 2,0 m. 

 

 
3 pav. Aukščio priklausomybė nuo augavietės 5  m. amžiaus želdiniuose 

 
Tyrimų metu buvo matuojamas želdinių beržo ir juodalksnio vidutinis skersmuo. Gauti rezultatai pateikti (4 

pav.). Tirtuose juodalksnio želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo vyravo Udc, Lcp augavietėse. Mažiausias 
vidutinis skersmuo nustatytas Lcs augavietėje. Beržo želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo nustatytas Lcl ir Lcp 
augavietėse. Mažiausias vidutinis skersmuo nustatytas Udc ir Lcs augavietėse. Juodalksnio skersmuo didžiausias 
3,5 cm, mažiausias – apie 2,9 cm. Beržo didžiausias skersmuo apie 2,7 cm, mažiausias beržo skersmuo – 1,4 cm. 

 

4 pav. Skersmens priklausomybė nuo augavietės 5 m. amžiaus želdiniuose 
 
Beržo ir juodalksnio žėlinių vidutinis aukštis ir skersmuo  
 
Tyrimų metu buvo matuojamas beržo ir juodalksnio žėlinių aukštis. Gauti rezultatai pateikti (5 pav.). Juodalksnio 

žėliniuose didžiausias vidutinis aukštis vyravo Pcn, Lcs augavietėse. Mažiausias vidutinis aukštis  nustatytas Udp 
augavietėje. Beržo žėliniuose didžiausias  vidutinis aukštis yra Udp augavietėje. Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas 
Ucp ir Lcs augavietėse. Matyti, kad augavietėje Udp beržo aukštis didesnis nei juodalksnio žėlinių. Didžiausias 
juodalksnio aukštis apie 4,9 m, mažiausias – 3,7 m., beržo didžiausias aukštis 4 m, mažiausias – 2,4 m. 
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  5 pav. Aukščio priklausomybė nuo augavietės 5 m. amžiaus žėliniuose 

 
Tyrimo metu buvo matuojamas beržo ir juodalksnio vidutinis skersmuo. Rezultatai pateikti (6 pav.). Iš pateikto 

paveikslo matyti, kad didžiausi vidutiniai juodalksnių skersmenys buvo Udp, Ucp augavietėse, mažiausi vidutiniai 
skersmenys Lcp ir Lcs augavietėse. Beržo vidutiniai skersmenys mažesni negu juodalksnio, didžiausi skersmenys Pcn 
augavieteje. Mažiausias vidutinis skersmuo Lcp augavietėje. Didžiausias juodalksnių skersmuo iki 6 cm, mažiausias – 
2,3 cm. Beržo didžiausias skersmuo 2,3 cm, mažiausias – 1,9 cm. 

 

 
6 pav. Skersmens priklausomybė nuo augavietės 5 m. amžiaus žėliniuose 

 
Iš tirtų duomenų matyti, jog 5 metų amžiaus želdiniuose ir žėliniuose vidutinis juodalksnių aukštis ir skersmuo 

skirtingose augavietėse buvo didesni nei beržų. Galima manyti, kad ateityje juodalksnis neturėtų būti nustelbtas beržų ir 
jų kiekis medynuose turėtų nežymiai didėti. 

 
Išvados 
 

1. Didžiausias juodalksnio savaiminukų tankis buvo Pcn ir Ncl augavietėse. Pcn augavietėje – apie 
11 tūkst. vnt./ha. 

2. Blogiausiai juodalksnis ir beržas žėlė Lcl  augavietėse.. 
3. Didžiausias beržo savaiminukų tankis yra Pcn augavietėje – apie 6 tūkst. vnt./ha.  
4. Tirtuose 5 metų želdiniuose jaudalksnių vidutiniai aukščiai ir skersmenys buvo didesni už beržo želdinių. 
5. Tirtuose 5 metų žėliniuose Udp augavietėje beržo vidutinis aukštis ir skersmuo didesnis už juodalksnio. 
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COMPARATIVE ANALYZIS OF BIRCH AND BLACK ALDER PLANTATIONS 
CONDITION IN KRETINGA STATE FOREST ENTERPRISE DISTRICT 
 
Gintarė VARANIŪTĖ 
 
Summary 
 

This present research has been conducted in Kretinga State Forest Enterprise Gruslauke District in open black 
alder and birch cutting sites, which were left for natural regeneration or artificial planting, during the period 
2006-2016. The focus of the research fell on natural regeneration of black alder and birch trees, as well as 
condition and adaptation of naturally, self-sprouted plants in growing sites and grasslands of various maturity. 
The greatest sprouting and adaptation of birch trees during 5 years in Kretinga State Forest Enterprise Gruslauke 
District was observed in PCN and NCL habitats - 6 thousand per hectare were located in PCN habitat, 4,5 
thousand per hectare in NCL habitat, from 2,7 up to 2,3 thousand per hectare in LCL and LCP habitats. Worst 
growing conditions for the birch trees to grow presented LCL and LCP habitats. Having analyzed general growth 
and intensity of black alder trees in various habitats, it has been determined, that the greatest density of self-
sprouted alder seedlings is located in PCN and NCL habitats - 11 thousand plants per hectare were discovered in 
PCN habitat and a significantly smaller amount - 2,1 thousand per hectare were found in LCL habitat. The 
research has disclosed that the number of birch and black alder seedlings depends on the maturity of the plants 
The older the trees, the smaller the amout of self-sprouted seedlings they produce. The measurements have 
disclosed that the heights and diameters of birch and black alder trees vary, based on their habitat. The highest 
black alder trees and with the widest diameter were located in UDC habitat. The lowest height and narrowest 
diamter - in LCS and LCL habitats. The most prosperous growth of birch trees was observed in LCL and LCP 
habitats. The smallest diameters were found within LCS territories. The data of birch and alder trees heights and 
diameters has revealed that the heighest alder trees grew in LCS and PCN habitats. The highest birch trees were 
located i UDP habitat. Black alder trees with the widest diameter were noticed in UCP and UDP habitats.Black 
alder trees with the smallest diameter mostly grow in LCP habitat. Birch trees with the greates tdiameter were 
observed in PCL and LCS habitats, the smallest - in LCP habitat. To summarize the results, the heights and 
diameters of the black alder trees were greater, compared to birch trees. The research, which took place in 
plantations, revealed the following details:the highest black alder tree measures around 4,9 meters, the shortest - 
4 meters. The highest birch tree measures up to 4,5 meters, the shortest - 2 meters. The greatest diameter of a 
black alder tree was 3,5 cm, the smallest - 2,9 cm. The greatest diameter of a birch tree was 2,7 cm, the smallest - 
1,4 cm. The same research, conducted in grasslands, revealed, that the highest black alder tree measures around 
4,9 meters, the shortest - 3,7 meters. The highest birch tree located was 4 meters, the shortest - 2,4 meters. The 
greatest diameter of a black alder tree was 3,5 cm, the smallest - 2,9 cm. The greatest diameter of black alder tree 
was up to 6 cm, the smallest - 2,3 cm. The greatest diameter of a birch tree was 2,3 cm, the smalles - 1,9 cm. 
 
Keywords: birch tree, black alder tree, self-sprouts, plantation, regeneration, growing. 
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Miško auginimo sekcija 
                                   
ĄŽUOLYNŲ ATKŪRIMO SĖKMINGUMO ĮVERTINIMAS VĮ ŠIAULIŲ MIŠKŲ 
URĖDIJOJE  
 
Justinas JANCEVIČIUS 
 
Santrauka 
 

Baigiamajame darbe atlikti 1998–2012 m. Šiaulių miškų urėdijoje atkurtų ąžuolo želdinių kiekybinių ir 
kokybinių charakteristikų vertinimo lauko tyrimai, buvo išanalizuotos per pastaruosius 20 m. (1998–2017) 
atkurtų ąžuolynų plotų apimtys ir pakitimai.  Lauko tyrimo metu gauti kokybiniai ąžuolų rodikliai buvo lyginami 
su girininkijų (oficialiai) pateiktais duomenimis.  
Atlikus Šiaulių miškų urėdijos 1998–2017 m. pasodintų ąžuolo želdinių duomenų analizę nustatyta, jog per 
pastaruosius 20 metų Šiaulių miškų urėdijoje atkurta 136 ha ąžuolynų, dar 8,8 ha – įveisti. Nuo 2009 m. 
atkuriamų ąžuolynų plotai ženkliai didėjo (vidutiniškai atkuriama po 17 ha per metus), o iki 2009 m. buvo vos po 
4,1 ha atkuriamų ąžuolynų per metus. 
Atlikus ąžuolynų kokybinių rodiklių analizę nustatyta, jog 60 % atkurtų ąžuolo želdinių įvertinti gerai, o 40 % 
ąžuolo želdinių įvertinti patenkinamai. Blogai įvertintų arba žuvusių želdinių neužfiksuota. Atkuriami ąžuolynai 
auga Nc, Nd ir Ld augavietėse. Geriausi ąžuolų rodikliai užfiksuoti Nc ir Nd augavietėse, prasčiausi – Ld 
augavietėse. Palyginus tyrimų metu nustatytą ąžuolų kokybę su oficialiai pateikiamais duomenimis nustatyta, jog 
girininkijos tuos pačius ąžuolų želdinius vertino 16 % geriau. 
 
Raktiniai žodžiai: ąžuolynas, augavietė, želdiniai, želdinių kokybė 

 
Įvadas 
 

Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) paplitimo arealas apima beveik visą Europą, taip pat  Lietuvą irKaukazo 
teritoriją. Tai 20–35 (40) m aukščio ir 0,7–1,5 (3–4,5) m skersmens ilgaamžis medis, išgyvenantis iki 500–600, rečiau 
1000–1500 metų (Navasaitis, 2008). Ąžuolas, būdamas mišrių medynų sudėtyje, padidina jų atsparumą vėjams, todėl 
yra vertingas ekologiniu požiūriu.  

Aplinkos ministro įsakymu 2005 metais patvirtinta Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa 2008–
2020 m. numato didinti šalies ąžuolynų plotus. Įgyvendinant šią programą, ąžuolynų dalies, lyginant su bendruoju 
miškų plotu, siektinos procentinės reikšmėstokios: 2015 m. ąžuolynai turėtų sudaryti 2,2 %, o 2020 m. – 2,4 % bendrojo 
miškų ploto.  

Per pastaruosius keturiolika metų ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha padidėjo iki 46,3 tūkst. ir šiuo metu užima 
apie 2,2 % bendrojo miškų ploto (Miškų ūkio statistika, 2018). Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, ąžuolynų 
džiūties procesas stabilizavosi, tačiau, įvertinus esamą padėtį matyti, kad ąžuolynų atkūrimas negerėja. Kad būtų 
įgyvendintos programinių dokumentų nuostatos, viena iš priemonių būtų išanalizuoti ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose 
miškuose patirtį ir ją įvertinti. 

Ąžuolo želdinių įveisimas ir apsauga visuotinio antropogeninio poveikio sąlygomis lieka viena iš sunkiausiai 
įgyvendinamų užduočių miškininkystės srityje. Želdinimas yra aktuali ūkinė priemonė, nes netgi ąžuolynuose ąžuolų 
atžėlimas dažnai būnamenkas, be to, vykdant programą, želdinti ąžuolus reikia ir ten, kur jų šiuo metu nėra, parenkant 
tinkamas augavietes.  

 
Darbo tikslas –įvertintiŠiaulių miškų urėdijoje 1998–2012 m. atkurtus ąžuolo jaunuolynus pagal kokybines ir 
kiekybines charakteristikas. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išanalizuoti per pastaruosius 20 metų atkurtų ąžuolynų plotų apimtis ir kitimą. 
2. Atlikti atkurtų ąžuolynų inventorizaciją, nustatyti jų kiekybines ir kokybines charakteristikas. 
3. Įvertinti ąžuolynų kokybę pagal augavietes. 
4. Palyginti surinktų duomenų, miškotvarkinės medžiagos ir girininkijų oficialiai pateikiamų duomenų atitiktį.  

 
Tyrimo objektas ir vieta 

Tyrimo objektas – Šiaulių miškų urėdijoje 1998–2012 m. pasodinti ąžuolo jaunuolynai. Tyrimai atlikti 
atrinktuose 25 atkurtuose ąžuolynuose, kurių bendrasis plotas – 64,2 ha. 
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Tyrimų metodika 
 

Lauko tyrimai atrinktuose plotuose buvo atlikti 2017 metų rugsėjo–spalio mėnesiais. Ąžuolynuose buvo 
išskiriami bareliai vadovaujantis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2008 m. 
balandžio 14 d. Nr. D1-199) : kai sklypo plotas buvo iki 3 ha, apskaitos aikštelės sudarė ne mažiau kaip 5 % sklypo 
ploto, kai 3,1–5 ha – 4 %, kai 5,1–10 ha – 3 %. Vienos apskaitos aikštelės plotas siekė 100–200 m2. Želdinių vidutinis 
aukštis (10 cm tikslumu) buvo nustatomas kiekvienoje apskaitos aikštelėje išmatavus 5 vidutinio aukščio projektuotų 
medžių rūšių medelių aukščius ir apskaičiavus jų vidurkį.  

Tyrimo metu buvo vertinami medyno rūšinė sudėtis ir tankumas, vidutiniai ąžuolų ir kitų medžių rūšių aukščiai, 
ąžuolo želdinių kokybė, taikomos apsaugos priemonės. Žvėrių pažaidos ir medelių gyvybingumas buvo vertinamas 
pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 7 priedo 1–2 lenteles. 

Tyrimų duomenys buvo lyginami su oficialiais miškotvarkos ir girininkijų pateiktais duomenimis. Taip pat buvo 
įvertintos medynų rūšinės sudėties kitimo tendencijos, nustatyta, kuriuose augavietėse ąžuolai augo geriausiai, įvertintos 
to priežastys. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus duomenų analizę nustatyta, jog per pastaruosius 20 m. Šiaulių miškų urėdijoje daugiausiai ąžuolynų buvo 
atkurta 2016 m. – 31,1 ha, o 2002 ir 2006 m. atkurtų ąžuolynų neužregistruota (1 lentelė). Iš viso per šį laikotarpį 
atkurta 198,0 ha, įveista 8,8 ha ąžuolynų. Daugiausiai ąžuolynų buvo sodinama Kurtuvėnų (48,4 ha), o mažiausiai 
Gruzdžių girininkijoje – vos 8,0 ha. 

 
1 lentelė. 1998–2017 m. Šiaulių miškų urėdijoje atkurtų ąžuolynų apimtys  

Metai 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Atkurta (ha) 4,7 6,0 2,3 3,4 - 3,6 11,3 5,5 - 4,3 

Metai 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Atkurta (ha) 4,0 19,4 9,3 15,3 13,5 17,3 16,1 4,0 31,1 26,9 

Iš viso 
(ha) 198,0 

 
Atlikus tyrimo metu surinktų duomenų analizę, nustatyta, jog beveik pusė (48 %)  Šiaulių miškų urėdijoje 1998–

2012 m. atkurtų ąžuolynų augo Nc augavietėse. Nd ir Ld augavietėse – atitinkamai po 24 ir 28 proc. (1 pav.). 
Dažniausiai (60 % atvejų) ąžuolai medyno sudėtyje sudarė 6–8 dalis, beveik trečdalyje (28 %) jaunuolynų ąžuolai 
sudarė 5 dalis arba mažiau, o gryni ąžuolynai veisti tik 12 % atvejų.  
 

 
1 pav. Ąžuolynų pasiskirstymas pagal augavietes Šiaulių miškų urėdijoje 
 

Visi minėti Šiaulių miškų urėdijos ąžuolynai buvo apsaugoti nuo žvėrių pažaidų, tačiau taikytos skirtingos  
želdinių apsaugos priemonės. Dažniausiai (64 %) taikoma apsaugos priemonė – individualios ąžuolų apsaugos. Apie 24 

48 %  

24 % 

28 % Nc

Nd

Ld
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% ąžuolynų buvo aptverti tvora, o 12 % visų ąžuolynų buvo apsaugoti tik tepant laukinius žvėris atbaidančiais 
repelentais.  

Lauko tyrimų metu atlikus ąžuolo želdinių ir kitų medžių rūšių aukščių matavimus nustatyta, jog vidutinis ąžuolų 
aukštis   3,8 m, o ąžuolo jaunuolynuose augančių kitų medžių rūšių vidutinis aukštis – 4,3 m. Atlikus ąžuolų ir kitų 
medžių rūšių aukščių palyginimus, pastebėta, jog net 60 % visų kitų medžių rūšių jaunuolynų aukštis yra didesnis nei 
ąžuolų. Tik trečdalyje (36 %) plotų ąžuolų aukštis buvo didesnis nei kitų medžių rūšių,  o vienodi aukščiai nustatyti 4 % 
visų jaunuolynų (2 pav.).  

 

    
2 pav. Ąžuolų ir ąžuolo jaunuolynuose augančių kitų medžių rūšių aukščių palyginimas  
 

Išanalizavus ąžuolų kokybę gerai įvertinta 60 %, patenkinamai – 40 % visų ąžuolynų, o blogai įvertintų arba 
žuvusių želdinių  neaptikta. Šiuos duomenis palyginus su Šiaulių miškų urėdijos girininkijų oficialiai pateiktais 
ąžuolynų kokybės vertinimais, pastebėta, jog girininkijos savo ąžuolų želdinius vertino 16 % geriau (3 pav.).  

 

 
3 pav. Ąžuolo želdinių kokybės vertinimų palyginimas pagal girininkijų ir tyrimo rezultatus 
 

Geriausi ąžuolo želdinių kokybiniai parametrai nustatyti  Nc ir Nd augavietėse, kur gerai buvo įvertinti 67 % 
želdinių sklypų, o Ld augavietėse gerai įvertinti vos 43 %  visų želdinių (4 pav.). 
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4 pav. Ąžuolo želdinių kokybės vertinimai pagal augavietes 
 

Apibendrinant tyrimo rezultatus pastebėta, jog Šiaulių miškų urėdijoje nuo 2009 m. ženkliai padaugėjo 
atkuriamų ąžuolynų. Atsižvelgiant į ąžuolo želdinių aukščius ir kokybės vertinimus, geriausi rezultatai pasiekiami Nc 
augavietėse, kur atkuriamų ąžuolynų ir yra daugiausiai.  

 
Išvados 
 

1. Per pastaruosius 20 metų Šiaulių miškų urėdijoje atkurta 198 ha ąžuolynų, dar 8,8 ha – įveisti. Nuo 2009 
metų atkuriamų ąžuolynų plotai ženkliai didėjo (vidutiniškai atkuriama po 17 ha per metus), iki 2009 metų – 
vos po 4,1 ha atkuriamų ąžuolynų per metus. 

2. Atliktas tyrimas rodo, kad 60 % visų Šiaulių miškų urėdijos atkurtų ąžuolynų įvertinti  gerai, 40 % ąžuolo 
želdinių įvertinti patenkinamai. Blogai įvertintų arba žuvusių želdinių neaptikta.   

3. Šiaulių miškų urėdijoje atkuriami ąžuolynai auga Nc, Nd ir Ld augavietėse. Geriausi ąžuolų rodikliai Nc ir 
Nd augavietėse, prasčiausi – Ld augavietėse. 

4. Palyginus tyrimų duomenis su pateikiamais girininkijų kokybės vertinimais nustatyta, jog girininkijos ąžuolų 
želdinius vertino 16 % geriau.   
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ASSESSMENT OF SUCCESS OF OAK RESTORATION IN ŠIAULIAI STATE FOREST 
ENTERPRISE 
 
Justinas JANCEVIČIUS 
 
Summary  
 

There was fieldwork research done about quantitative and qualitative characteristics of oak trees restored in 
Šiauliai State Forest Enterprise in 1998–2012. The final thesis also analyzed the volumes and changes in the 
areas of oak trees restored over the last 20 years (1998–2017). Having analyzed the qualitative oak indicators 
obtained during the survey, they were compared with the official data provided by the forestry office data. 
After analyzing the data of oak trees restored by Šiauliai Forest State Enterprise in 1998–2017, it has been 
determined that over the past 20 years, 144,8 hectares of oak stands have been restored in Šiauliai Forest State  
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Enterprise, of which 8,8 hectares have been planted newly. Since 2009 Significantly increased areas of restored 
oak planks. 
The analysis of qualitative indicators of oak showed that 60% of all Šiauliai forest enterprises would evaluate 
oak trees – well, the rest – satisfactorily. Badly assessed or dead plantations were not recorded. Oak trees 
restored at Šiauliai Forest State Enterprise are growing in Nc, Nd and Ld habitats.  
The best oak indicators are recorded in Nc and Nd habitats, the worst in Ld. The oak quality assessments and 
comparison with the officially submitted forestry office data showed that the forestry officiers evaluated its oak 
plantations by 16% better. 
 
Keywords: oak, habitats, afforestation 
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Miško auginimo sekcija 
 
ŽĖLINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS ŠKVALŲ PAŽEISTOSE (2010 m.) LC, LD, UC, UD 
AUGAVIETĖSE, VĮ ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 
Artūras KALECKAS  
 
Santrauka  
 

Tyrimai atlikti siekiant įvertinti žėlinių būklę ir kokybę škvalų pažeistuose sklypuose. Tyrimo objektas – 2010 
m. Švenčionėlių miškų urėdijos škvalų pažeisti sklypai. Vienas iš pagrindinių siekių buvo įvertinti žėlinių tankį. 
Gauti rezultatai rodo, kad didžiausias žėlinių tankis yra Lc (4000 vnt./ha) ir Ld (3300 vnt./ha) augavietėse. Pats 
mažiausias tankis 2700 vnt./ha nustatytas Ud augavietėje. Įvertinus žėlinių aukštį, nustatyta, jog aukščiausi Ud 
augavietėje augantys medžiai, vidutiniškai siekę 5 m, mažiausi Lc – 2,8 m. Pagal žėlinių būklę patys 
kokybiškiausi auga Lc ir Ld augavietėse, įvertinti 4 balais. 

Raktiniai žodžiai: žėlinių būklė, augavietės, škvalų pažaidos. 
 
Įvadas 
 

Pati didžiausia vėtrų ir škvalų sukelta žala Lietuvos miškams per pastaruosius 20 metų buvo 2010 m., kuomet 
vasaros antroje pusėje praėjusios audros padarė daug žalos pietinėje bei rytinėje Lietuvos dalyje esantiems miškams. 
Nuo šių audrų labiausiai nukentėjo Valkininkų, Varėnos miškų urėdijos. Taip pat nukentėjo ir viena iš didesnių urėdijų, 
esanti rytinėje Lietuvos dalyje, – Švenčionėlių. Didžiulė stichinė jėga nuniokojo 25–30 tūkst. ha miško.  Vien 
valstybiniam miškui škvalo padaryti nuostoliai siekė 25–28 mln. Lt. (Veselka, 2011). 

Sutvarkius škvalo pažeistų medynų sklypus, didžioji jų dalis buvo palikta savaime atsikurti. Kadangi dauguma 
augaviečių yra Lc, Uc, todėl palikus želti, pradėjo augti būdingiausi šioms augavietėms juodalksnio (Alnus glatinosa), 
karpotojo beržo (Betula pendula) bei drebulės (Populus tremula) žėliniai (Gradeckas, Malinauskas, 2005). 

Šiame darbe norima nustatyti,kokios būklės ir kokybės medynas atsikuria  savaime  škvalų pažeistuose Lc, Ld ir 
Uc, Ud augaviečių sklypuose.  
 
Darbo tikslas – atlikti žėlinių būklės vertinimą Švenčionėlių miškų urėdijoje škvalų pažeistuose miško sklypuose. 
 
Darbo uždaviniai 
 

1. Nustatyti žėlinių tankį. 
2. Nustatyti žėlinių aukštį. 
3. Atlikti vizualinį žėlinių būklės vertinimą. 
 

Tyrimo objektas 
 

Žėliniai, augantys Švenčionėlių miškų urėdijos škvalo pažeistuose miško sklypuose, Lc, Ld, Uc, Ud augavietėse. 
 

 
1 pav. Škvalų pažeisti miško sklypai 2010 m. Švenčionėlių miškų urėdijoje 
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Metodika 
 

Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (2015) želvietėse buvo išskirti 3 tiriamieji 10x10 m bareliai 
(2 pav.). Juose įvertintas medžių tankis, aukštis. Vizualinė žėlinių būklė (šakotumas, kreivumas, žvėrių pažaidos) buvo 
įvertinta nuo1 iki 5 balų.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 
2 pav. Žėlinių būklei bei kokybei nustatyti išskirti tiriamieji bareliai 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus žėlinių tankio skaičiavimus tiriamuosiuose bareliuose nustatyta, kad pats didžiausias žėlinių kiekis buvo 
Lc augavietėje (4000 vnt./ha), mažiausias – Ud (2700 vnt./ha) (3pav.).  

 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3pav. Žėlinių tankio pasiskirtymas augavietėse 
 

Pagal pateiktą grafiką matyti, kad žėlinių tankumas priklauso nuo augavietės hidrotopo ir trofotrofo, t. y. kuo 
augavietės drėgnumo mažesnis,  augavietė mažesnio derlingumo, žėlinių tankis didesnis (lyginant Lc ir Ld augavietes), 
kadangi mažiau derlingoje augavietėje yra mažesnė žolinės augalijos konkurencija, todėl sėkloms lengviau sudygti. 
Derlingesnėje Ld augavietėje žėlinių tankis 18 % buvo mažesnis negu mažesnio derlingumo Lc augavietėje. 

Lyginant Uc ir Ud augavietėse esantį žėlinių kiekį nustatyta, jog vyrauja toks pats dėsningumas, kaip ir Lc ir Ld 
augavietėse. Mažesnio derlingumo užmirkusioje Uc augavietėje yra 10 % didesnis (3000 vnt./ha) žėlinių pamiškio 
tankis nei Ud augavietėje (2700vnt./ha) 

Atlikus žėlinių aukščio matavimus nustatyta, kad augavietėse aukštis vidutiniškai kito nuo 2,8 m iki 5 m (4 pav.).  
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4 pav. Žėlinių aukštis skirtingose augavietėse 
 

Derlingose augavietėse (Ld ir Ud) augančių žėlinių aukštis kinta nuo 4,8 iki 5,0 m, o mažesnio derlingumo Lc 
augavietėje žėlinių aukštis 61 % mažesnis nei Uc augavietėje.  

Lyginant tankumo (3 pav.) ir aukščio (4 pav.) grafikus matyti, kad tankumo ir aukščio santykis yra atvirkštinis, t. 
y. kuo didesnis žėlinių tankumas, tuo mažesnis aukštis. Pačioje tankiausioje Lc augavieteje (4000 vnt./ha.) nustatytas tik 
2,8 m žėlinių aukštis. Pačioje rečiausioje Ud augavietėje, kur tankis siekė tik 2800 vnt./ha,  vidutinis aukštis siekė net 5 
metrus 

Kiekviena medžių rūšis tiriamajame barelyje įvertinta balais,  po to nustatytas augavietėse augančių medžių balų 
vidurkis (1 lentelė).  

 
1 lentelė. Augavietėse augančių žėlinių būklės vertinimas 
 
Augavietė Balai 

Lc 4 
Ld 4 
Uc 3 
Ud 3 
 

Atliekant vizualinį žėlinių būklės vertinimą ir skiriant balus pagal žėlinių kokybę (tiesumą, šakotumą, pažaidų 
laipsnį) nustatyta, kad pačios geriausios kokybės žėliniai Lc ir Ld augavietėse. Želvietėse augančių juodalksnio žėlinių 
būklė buvo įvertinta 4 balais (iš 5). Juodalksnio žėliniai auga tiesūs, mažai šakoti, pavieniai medeliai pažeisti laukinių 
žvėrių (nulaužtos arba nuskabytos pavienės šakelės). Karpotojo beržo žėliniai daugiausiai įvertinti 3 balais. Prasčiausias 
kokybės rodiklis – kreivumas bei suktumas priekelminėje dalyje. Prasčiausiai iš visų rūšių įvertintos drebulės – 2 balais, 
kadangi drebulės žėliniai buvo labiausiai iš visų pažeisti elninių žvėrių. Nulaupyta žievė, nuskabytos šakelės. Viena iš 
pagrindinių ydų – nustatyta, kad jos yra pažeistos puvinių. Uc Ud augavietėse augantys beržo ir juodalksnio žėliniai 
įvertinti 3 balais. Didžiausia jų yda – kreivumas priekelminėje dalyje ir laukinių žvėrių sukeltos pažaidos.  
 
Išvados 
 

1. Didžiausias žėlinių kiekis buvo Lc augavietėje – 4000 vnt./ha, mažiausias Ud –2700 vnt./ha. 
2. Išmatavus augavietės žėlinių aukštį nustatyta, kad patys aukščiausi jie yra Ud augavietėje, aukštis 

vidutiniškai siekia 5 m, o žemiausi auga Lc augavietėje, – jų aukštis siekia 2,8 m. 
3. Geriausios būklės žėliniai auga Lc ir Ld augavietėse (4 balai).  
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ASSESSMENT OF CONDITION OF SELF-REGROWING UNDERGROWTH 
PLANTATIONS IN THE HABITATS LC, LD, UC UD AFFECTED BY SQUALLS (2010) IN 
THE STATE ENTERPRISE “ŠVENČIONĖLIAI FOREST ENTERPRISE” 
 
Artūras KALECKAS 
 
Summary 

 
The studies were performed, in order to assess the condition and quality of plantations or undergrowth in the 
sites, affected by squalls. The object of the study – Švenčionėliai Forest Enterprise, affected by squalls in 2010. 
In order to assess the density, number of all growing target-species plantations was calculated. The results 
obtained demonstrate that the highest density of the undergrowth plantations is in temporarily overmoistured 
habitats Lc (4000 pcs./ha) and Ld (3300 pcs./ha). The lowest density was found in the habitat Ud – 2700 pcs./ha. 
The highest plantations were found in the habitat Ud with the average height of 5 meters, and the lowest – in the 
habitat Lc – 2.8 m. According to the condition of plantations, the most quality plantations are found in the  
habitats Lc and Ld, where their condition is scored by maximum 4 points. 
 
Keywords: consequences of squalls, plantations, the condition of plantations.  
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Miško auginimo sekcija 

P. PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) MOTINMEDŽIŲ SĖKLŲ SPALVINIO SPEKTRO 
ANALIZĖ 

Ūla KIŠŪNAITĖ 

Santrauka 

Tyrimas buvo atliktas VMU Jonavos regioninio padalinio (buvusioje VĮ Jonavos miškų urėdijoje), Pageležių 
girininkijos paprastosios pušies sėklinėje plantacijoje. Buvo pasirinkti du paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) 
motinmedžiai (A ir B mitotipai). Nuo tirtų motinmedžių buvo surinkti 80 kankorėžių ir 960 sėklų. Iš kankorėžių 
išimtos sėklos buvo rūšiuotos atsižvelgiant į: 1) pagrindines pasaulio kryptis (šiaurė (Š), pietūs (P)); 2) lajos dalis 
(viršus (V), apačia (A)). Sėklos buvo nufotografuotos su veidrodiniu fotoaparatu, jų spalva nustatyta naudojant 
RGB spalvos modelį ir suteikiant unikalų RGB indeksą. Gauti rezultatai atskleidė, kad paprastosios pušies sėklų 
RGB indekso vertės kartu ir spalvos kitimui įtakos turėjo šie veiksniai: lajos dalis ir pasaulio kryptis, tačiau sėklų 
spalva daugiausiai priklausė nuo paprastosios pušies klono mitotipo. 

Raktiniai žodžiai: paprastoji pušis, motinmedžiai, sėklų spalva.  

Įvadas 

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) arealas apima Europą ir Aziją (Powell, 2000; Puchniarski, 2008; 
Jawoski, 2011). Po paskutiniojo Nemuno ledynmečio ši medžių rūšis yra savaiminė Lietuvos miškuose ir šiuo metu 
daugiausiai išplitusi šalies pietrytinėje dalyje.  

Paprastoji pušis nereikli dirvožemiui ir drėgmei (Navasaitis, 2004). Ši rūšis sėkmingai auga ir dera smėlžemiuose 
(Arenosols) ir durpžemiuose (Histosols). Taip pat šios rūšies medžiai yra atsparūs šalčiams ir šalnoms, sausroms ir 
karščiui. Paprastoji pušis yra vienintelė medžių rūšis, nepalankiomis ekologinėmis sąlygomis mažai veikiama kitų rūšių 
konkurencijos ir sudaranti grynus medynus (Ozolinčius, 2008). 

Paprastoji pušis taip pat yra viena iš vertingiausių medžių rūšių, nes jos mediena yra lengva, pasižyminti dideliu 
fiziniu atsparumu, gerai džiūsta, lengvai apdirbama, todėl naudojama statybos ir baldų pramonėje. 

Lietuvoje pirmieji genetiniai-selekciniai tyrimai buvo pradėti 1956 m. Šiose mokslinėse studijose buvo tiriamos 
paprastosios pušies formos ir populiacijų struktūra (Džiaukštas, 1959). Vėliau buvo pradėta ieškoti būdų, kaip išauginti 
kokybiškesnius miško medžių sėjinukus ir sodinukus. Mokslininkai pastebėjo, kad sėklos, surinktos iš miško medynų, 
dažnai būna prastesnės kokybės nei sėklinėse plantacijose (Danusevičius, 2000). Lietuvoje XX a. pr. pradėtos veisti 
miško medžių plantacijos. Šiuo metu daug mokslinių tyrimų atliekama siekiant atrinkti kuo kokybiškesnes sėklas. 
Pavyzdžiui, Udval Bayarsaikhan ir Batkhuu Nyam-Osor 2013 m. nustatė, kad sėklų spalva yra vienas iš svarbiausių 
kokybinių rodiklių, skirtų tinkamoms sėkloms atrinkti. Kadangi tinkamai atrinkus sėklas būtų galima nustatyti apytikslį 
galimų išauginti medelių skaičių iš sėklų siuntos. Paprastoji pušis produkuoja skirtingų spalvų sėklas (Załęski, 1995; 
Sevik ir kt., 2010), ir šį požymį nulemia kankorėžio forma (Aniszewska, 2006), tačiau trūksta žinių, kokią įtaką sėklų 
spalvai turi mitotipas, pasaulio kryptis ir lajos dalis kartu. 

Buvo suformuluota šio tyrimo hipotezė – vieno medžio (klono) lajoje sėklų spalva reikšmingai nesiskiria, o tarp 
p. pušies klonų sėklų spalva skiriasi reikšmingai. Atliekant tyrimą buvo bandoma nustatyti, ar p. pušies motinmedžio 
sėklos turi tik to motinmedžio specifinį atspalvį, nepriklausantį nuo kankorėžių padėties lajoje. 

Darbo tikslas – ištirti, kaip paprastosios pušies sėklų spalva kinta priklausomai nuo kankorėžių vietos medžio lajoje. 

Uždaviniai 

1. Nustatyti, kaip sėklų spalva kinta priklausomai nuo lajos dalies viršus/apačia. 
2. Nustatyti, kaip sėklų spalva kinta priklausomai nuo pasaulio šalių. 
3. Nustatyti, ar sėklų spalva skiriasi tarp pušies klonų. 

Tyrimo objektas ir vieta 

Tyrimas atliktas buvusios VĮ Jonavos miškų urėdijos dabartiniame VMU Jonavos regioniniame padalinyje, 
Pageležių girininkijos teritorijoje esančioje paprastosios pušies sėklinėje plantacijoje. Sėklinė plantacija buvo įveista 
1996 m. Tirtos i šioje plantacijoje augančios pušys.  

Tyrimų metodika 
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Tyrimas atliktas 2016–2018 m. buvusioje VĮ Jonavos miškų urėdijos dabartiniame VMU Jonavos regioniniame 
padalinyje,  Pageležių girininkijos Jonavos paprastosios pušies sėklinėje plantacijoje.  

Tyrimui pasirinkti du paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) motinmedžiai, po vieną vien mitotipo. Vienas 
motinmedis buvo B mitotipo, o kitas A. Šių medžių lajos buvo suskirstytos į tokias dalis: šiaurė, viršus (ŠV), šiaurė, 
apačia (ŠA), pietūs, viršus (PV), pietūs, apačia (PA). Tuomet iš kiekvienos lajos dalies buvo surinkta po dešimt 
kankorėžių. Iš viso surinkta 80 kankorėžių. Jie buvo išdžiovinti specialioje džiovyklėje. Tada iš kankorėžių buvo 
rankomis išimamos sėklos. Iš abiejų motinmedžių kiekvieno kankorėžio gautų visų sėklų atsitiktiniu būdu buvo atrinkta 
po 12. Iš viso tyrimui buvo atrinkta 960 sėklų (po 480 kiekvieno mitotipo sėklų ).  

Surinktos sėklos buvo fotografuojamos belangėje nuo aplinkos šviesos poveikio apsaugotoje patalpoje. 
Fotografuota veidrodiniu fotoaparatu Canon EOS 100D, įtvirtintus į stovą. Naudotas  vienas šviesos šaltinis, kad šviesa 
kristų 90o kampu, Bet nesudarytų papildomų spalvos pokyčių. Sėklos buvo fotografuojamos vieno kankorėžio 
grupėmis, po 12. Vėliau pasirinktas 100 x 150 px dydžio stačiakampis kiekvienos sėklos viduryje. Kiekvienos tirtos 
pušies sėklos spalva buvo išreikšta RGB spalvos modeliu, suteikiant unikalų RGB indeksą. Šis indeksas parodo, kiek 
sėkla turi raudonos spalvos tono, kuris yra glaudžiai susijęs su šviesių rudos ir geltonos spalvų ir su tamsių pilkos, rudos 
ir juodos spalvų variacijomis. 

Duomenų analizei buvo naudojama Exel 2016 programa. Siekiant palyginti dviejų mitotipų bei skirtingų lajos 
dalių RGB spektro indeksą, buvo taikyta dispersinė analizė. Vidurkių reikšmės skyrėsi, kai reikšmingumo lygmuo p < 
0,05.  

Rezultatai ir jų aptarimas 

Nustatyta, kad kuo didesnė RGB indekso vertė, tuo paprastosios pušies sėklose buvo daugiau raudonos spalvos 
tono, o jų atspalvis buvo šviesus, vidutiniškai šviesiai rudas arba geltonas. Priešingai, kai RGB indekso vertė buvo 
mažesnė, sėklos pasižymėjo tamsesniais atspalviais  ir įgavo tamsiai pilką, rudą ar juodą spalvą. 

Paprastosios pušies sėklų RGB indekso vertės kitimas tarp tirtų paprastosios pušies klonų ir lajos dalies pateiktas 
toliau esančiuose grafikuose. 

Iš 1 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad RGB indekso vertė buvo didžiausia (p < 0,05) paprastosios pušies 
sėklų, kurios subrendo šiaurėje ir pietuose, lajos apatinėje ir viršutinėje dalyse. Šios sėklos dažniau buvo šviesiai 
rudos/geltonos spalvos. Priešingai, sėklų, surinktų iš šiaurės, viršutinės lajos dalies, bei pietų, apatinės lajos dalies, RGB 
indeksas buvo vidutiniškai 10 proc. mažesnis. Šių sėklų spalva pasižymėjo tamsesniais (rudais, juodais) atspalviais. 
Vadinasi, renkantis 3 klono B mitotipą galima gauti vidutiniškai daugiau šviesių sėklų iš šiaurės krypties, lajos apatinės 
dalies ir pietų krypties, lajos viršutinės dalies. Vidutiniškai daugiau tamsių sėklų subręsta šiaurėje, lajos viršutinėje 
dalyje, ir pietuose, lajos apatinėje dalyje.  

  

1 pav. Paprastosios pušies 3 klono B mitotipo vidutinis sėklų spalvos RGB indeksas, nustatytas skirtingose lajos dalyse. 
Sutrumpinimai: Šiaurė V – viršutinė lajos dalis šiaurėje; Šiaurė A – apatinė lajos dalis šiaurėje; Pietūs V – viršutinė 
lajos dalis pietuose; Pietūs A – apatinė lajos dalis pietuose. Paveiksle pateiktos vidutinės reikšmės ir jų vidurkio 
standartinė paklaida; reikšmingos skirtingos reikšmės (p < 0,05) pažymėtos skirtingomis mažosiomis raidėmis. 
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Gauti duomenys (2 pav.) atskleidė, kad sėklų RGB indeksas buvo didžiausias (p<0,05) lajos apatinės dalies 
šiaurėje ir pietuose. Šios sėklos buvo tamsiai rudos spalvos. Sėklų, surinktų iš šiaurės ir pietų viršutinės lajos dalies, 
RGB indeksas buvo mažiausias (p<0,05). Pastarosios sėklos buvo tamsiai rudos ir tamsiai pilkos spalvos. Galima daryti 
išvadą, kad iš 10 klono A mitotipo galime gauti vidutiniškai daugiau šviesių sėklų iš pietų ir šiaurės lajos viršutinės 
dalies. Vidutiniškai daugiau tamsių sėklų subrendo šiaurės ir pietų apatinėse lajos dalyse. 

  

2 pav. Paprastosios pušies 10 klono A mitotipo vidutinis sėklų spalvos RGB indeksas nustatytas skirtingose lajos 
dalyse. Sutrumpinimai: Šiaurė V – viršutinė lajos dalis šiaurėje; Šiaurė A – apatinė lajos dalis šiaurėje; Pietūs V –
viršutinė lajos dalis pietuose; Pietūs A – apatinė lajos dalis pietuose. Paveiksle pateiktos vidutinės reikšmės ir jų 
vidurkio standartinė paklaida; reikšmingos skirtingos reikšmės (p < 0,05). 

Palyginus vidutinį RGB indeksą sėklose tarp tirtų pušies klonų skirtingose lajos dalyse (3 pav.) nustatyta, kad šis 
rodiklis buvo vidutiniškai 1,6 karto didesnis 3 nei 10 paprastosios pušies klono (p < 0,05). 

  

3 pav. Paprastosios pušies 10 klono A mitotipo ir 3 klono B mitotipo vidutinis sėklų spalvos RGB indeksas nustatytas 
skirtingose lajos dalyse. Sutrumpinimai: Šiaurė V – viršutinė lajos dalis šiaurėje; Šiaurė A – apatinė lajos dalis šiaurėje; 
Pietūs V – viršutinė lajos dalis pietuose; Pietūs A – apatinė lajos dalis pietuose. Paveiksle pateiktos vidutinės reikšmės 
ir jų vidurkio standartinė paklaida. 

Apibendrinant rezultatus galima daryti išvadą, kad reikšmingai tamsesnės spalvos paprastosios pušies sėklos 
buvo gauta iš 10 klono kankorėžių. Paprastosios pušies 3 klonas subrandino gerokai šviesesnes sėklas. Remiantis U. 
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Bayarsaikhan ir B. Nyam-osor (2013) tyrimu buvo nustatyta, kad juodos sėklos yra daigesnės, palyginus su rudos, 
pilkos ir geltonos spalvos sėklomis. Tad 10 klono subrandintos sėklos turėtų būti geresnės kokybės ir 
išauginti stipresnius daigus. 
 
Išvados 

1. Nustatyta, kad paprastosios pušies sėklų RGB indekso vertėms, kartu ir spalvos kitimui turėjo įtakos tokie 
veiksniai, kaip lajos dalis, pasaulio kryptis ir paprastosios pušies klono mitotipas. 

2. Pagal RGB indekso reikšmes nustatyta, kad tamsesnės spalvos sėklos subrendo paprastosios pušies 3 klono B 
mitotipo šiaurinėje viršutinėje ir pietinėje apatinėje lajos dalyse. Paprastosios pušies 10 klono A mitotipo 
tamsesnės spalvos sėklos buvo surinktos iš šiaurėje ir pietuose esančios viršutinės medžio lajos dalies. 

3. Palyginus RGB indekso vidutines reikšmes tarp tirtų dviejų klonų, nustatyta, kad žymiai tamsesnės spalvos 
sėklos subrendo ant 10 klono A mitotipo medžio.Įrodyta, kad sėklų spalva daugiausiai priklauso nuo 
paprastosios pušies klono. 
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S. PINE PARENT TREES SEEDS COLOR SPECTRUM ANALYSIS  

Ūla KIŠŪNAITĖ 

Summary 

This study was carried out in plantation of Scots pine (Pinus sylvestris L.). The study site of studied Scots pine 
plantation was located in VMU Jonava regional unit (former Pageležiai Forest District of Jonava Forest 
enterprise). In total 80 cones and 960 seed were collected from two Scots pine parent trees (A and B mitotypes). 
Extracted seed were sorted according to cardinal directions (šiaurė (Š) – north, pietūs (P) – south) and part of the 
crown (upper (V), lower (A). The studied seeds were photographed with a mirror camera. The color of Scots pine 
seeds was determined using the RGB color model and using unique RGB index. The obtained results showed 
that RGB index as well as seed color were influenced by the part of crown and cardinal direction of crown. 
However, the mitotype of Scots pine clone was the major factor in explaining the variety of seed color. 

Keywords: scots pine, parent tree, seeds color. 
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Miško auginimo sekcija 

NEPLYNŲ PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ ĮVERTINIMAS ŠALČININKĖLIŲ 
GIRININKIJOJE 

Loreta ADAMOVIČ 

Santrauka 

Pomiškis ir antras ardas turi didelę reikšmę parenkant pagrindinių miško kirtimų būdus. Jeigu pomiškio kiekis   
pakankamas ir gyvybingas, galima taikyti neplynuosius kirtimus, kuomet saugoma miško biologinė įvairovė. 
Vertinant gyvybingų žėlinių kiekį po supaprastintų atvejinių kirtimų pirmojo ir paskutinio atvejų nustatyta, kad 
61 proc. šių kirtimų yra atlikti tikslingai. Po pirmojo kirtimo atvejo atsikuria 57 proc. iškirstų medynų.  
Medynuose, kuriuose medelių kiekis medynui atsikurti nepakankamas, 40 proc. atvejų kirtimai vykdyti dėl 
pakankamo pomiškio kiekio, o 60 proc. atvejų kirtimų tikslas buvo sudaryti sąlygas pomiškiui atsirasti. 
Tiriamuosiuose sklypuose, kuriuose realus žėlinių kiekis buvo artimas nurodytam taksacinėje medžiagoje, 
supaprastinti atvejiniai kirtimai buvo suprojektuoti ir atlikti sėkmingai. Remiantis gautais rezultatais, daroma 
išvada, kad nemažą įtaką neplynųjų kirtimų sėkmingumui turi jų būdų projektavimas, o projektavimui – lauko 
darbų metu surinkti duomenys. 
Tyrimų metu išskirta svarbiausia nepavykusių supaprastintų atvejinių kirtimų priežastis – parinkti šiems 
kirtimams netinkami medynai. Prieš ruošiant biržes kirtimui, itin svarbu atsižvelgti į esamą padėtį miške 
(natūroje), – matant, kad suprojektuotas atvejinis kirtimas netinka konkrečiame medyne, reikėtų rinktis kitą 
(tinkamesnį) kirtimą, nurodant pagrįstą priežastį, kadangi ateityje neturėtų būti numatomas neturintis realaus 
pagrindo neplynųjų kirtimų apimties didinimas, kad nenukentėtų miškai, o gamybininkai ir urėdijos nepatirtų 
nuostolių. 
 
Raktiniai žodžiai: neplynieji kirtimai, supaprastinti atvejiniai kirtimai, žėlimas, pomiškis.  

 

Įvadas 

Miško atkūrimo raidoje išskiriami du miško atkūrimo būdai: žėlimas ir želdinimas. Iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos Lietuvoje vyravo savaiminis miško atkūrimo būdas. Dabartiniai miškai dažniausiai atkuriami sodinant.  

Vienos nuomonės apie miško atkūrimo būdų privalumus ir trūkumus nėra, tačiau didesnė dalis miškininkų 
įsitikinę, kad dirbtinis atkūrimo būdas patikimesnis.  

Projektuojant plynuosius kirtimus, sudarančius apie 70 proc. visų Lietuvos brandžių medynų kirtimų apimties, 
paprastai projektuojama medynus atkurti dirbtiniu būdu (Lietuvos miško ūkio statistika, 2017). 

Taikant neplynųjų kirtimų būdus, nauji medynai atkuriami iš žėlinių arba antrojo medyno ardo. Atsižvelgiant į 
Europos Sąjungoje vykdomą ūkininkavimo miškuose politiką ir tendencijas išsaugoti biologinę įvairovę bei 
nenutrūkstamą ekosistemos egzistavimą, Lietuvos nacionalinėje  miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje numatyta iki 
2020 m. padidinti neplynų pagrindinių kirtimų apimtis iki 35 proc. (Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–
2020 metų programa, 2012). 

Didinant neplynųjų kirtimų apimtis urėdijose, dažniausiai jie atliekami netikslingai, nepasiekiant norimo rezultato – 
savaiminio miško atsikūrimo. Viena iš priežasčių – tinkamų medynų minėtiems kirtimams trūkumas. Kadangi stengiamasi 
pasiekti numatytą tikslą (didinti neplynųjų kirtimų apimtį), kirtimai projektuojami jiems netinkamuose medynuose, 
kuriuose  sėkmingai atlikti kirtimų nepavyksta. Kita nepavykusių kirtimų priežastis – miškotvarkos medžiagoje nurodytas 
klaidingas pomiškio kiekis ar netikslus II ardo skalsumas (Juodvalkis A., Mūsų girios Nr. 12, 2011). 

Norint nustatyti neplynųjų kirtimų projektavimo tikslingumą bei sėkmingumą, buvo numatyta natūroje įvertinti 
po supaprastintų atvejinių kirtimų esamą gyvybingų žėlinių kiekį įvairios rūšinės sudėties medynuose.  

Darbo tikslas – įvertinti neplynų pagrindinių miško kirtimų projektavimo tikslingumą bei sėkmingumą Šalčininkėlių 
girininkijoje. 

Uždaviniai 

1. Nustatyti pomiškio kiekį ir perspektyvumą po  supaprastintų atvejinių kirtimų. 
2. Įvertinti  atliktų kirtimų tikslingumą bei pagrindines jų sėkmingumą lėmusias priežastis; 
3. Palyginti apskaitos metu rastą žėlinių kiekį su aktualios miškotvarkos duomenimis. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
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Šalčininkėlių girininkijos medynai, kuriuose atlikti kirtimai  2013–2017 m., po pirmojo ir paskutinio 
supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo.  

Tyrimų metodika 

Žėlimo apskaita natūroje atlikta vadovaujantis Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatų 7 priedu (Miško želdinių ir 
žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika). Apskaita  atlikta  13 medynų, kurių plotas – 33,3 ha. 

Apskaitos aikštelių skaičius sklype priklausė nuo sklypo ploto. Visas sklypuose išskirtų apskaitos aikštelių 
skaičius sudarė 97 vnt., jų bendrasis plotas – 1090 m2, vidutinis aikštelių kiekis sklype – 7 vnt., vidutinis aikštelių plotas 
– 11 m2. 

Žėlinių apskaitos aikštelės tolygiai išdėstytos sklypo įstrižainių kryptimis. Apskaitant žėlinius nustatytas medelių 
gyvybingumas (pagal gyvybingumo vertinimo 2 lentelę) ir aukštis. 

Po pirmojo kirtimų atvejo medynui atkurti pakankamas žėlinių kiekis apskaičiuotas vadovaujantis   
Miško kirtimo taisyklių 2 priedu,  po paskutinio kirtimo atvejo – vadovaujantis  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 4 
priedu. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 
1. Žėlinių vertinimas po pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo  

Žėlinių apskaita po pirmo kirtimų atvejo atlikta septyniuose medynuose. Apskaitai atrinktų medynų skyrėsi 
rūšinė sudėtis (2 gryni (pušynai), 5 mišrūs (3 pušynai, 2 eglynai)), skalsumas (nuo 0,5 iki 0,9), augavietės tipas (Ncl, 
Nbl, Lbl, Lcl).   

2013–2016 m. Šalčininkėlių girininkijoje kirtimai vykdytini 5 medynuose su pakankamu pomiškio kiekiu. 
Dviejuose grynuose pušynuose kirtimų tikslas – pušų pomiškio atsiradimas.  

Po pirmojo supaprastintų atvejinių  kirtimo atvejo tirtuose medynuose buvo vidutiniškai apie 2716 vnt. /ha eglės, 
1266 vnt./ ha pušies ir 1257 vnt./ha beržo savaiminukų. 

Nagrinėjant žėlinių apskaitos metu surinktus duomenis konstatuota, kad po pirmojo supaprastintų atvejinių 
kirtimų atvejo  apie 57 proc. medynų  tikslinių medelių kiekis medynui atsikurti pakankamas (1 pav.). 

 
1 pav. Savaiminukų kiekis pagal vyraujančią žėlinių rūšį vnt./ha 

Beveik visuose tirtuose medynuose aptikta ir netikslinė medžių rūšis – beržas, jo kiekis sudaro iki 30 proc. visų 
rastų medelių.  

Tikslinės žėlinių rūšys aptiktos kiekviename tirtame medyne. Eglės žėliniai tirtuose sklypuose sudaro nuo 11 iki 
71 proc., pušies – nuo 6 iki 29 proc. visų ten augančių medelių. 

Medynuose, kuriuose yra didesnis beržo žėlinių kiekis, mąžta eglės medelių.  
Medynuose, kuriuose kirtimo tikslas – pušų pomiškio atsiradimas (Nr.1,2,4), vyrauja eglės žėliniai. Gali būti kad 

tai įvyko dėl to, kad kirtimai atlikti ne pušies sėkliniais metais. Vidutinio derlingumo (c trofotopo) augavietėse  geriau 
auga žoliniai augalai, avietės, todėl supaprastintus dviejų atvejų atvejinius kirtimus, skirtus pušynams atkurti, juose 
projektuoti nepatartina. Šiuo atveju, kai yra pakankamas eglės žėlinių kiekis, turėtų atsikurti mišrus eglynas su pušies ir 
beržo priemaiša.  

Pastebima, kad medyne (Nr. 4) randamas didžiausias tikslinių žėlinių rūšių (eglės ir pušies) kiekis, o medyne Nr. 
7 – mažiausias. Pastarajame medyne mažesnį savaiminukų kiekį galėjo lemti beržų stelbimas. 

Vertinant žėlinių kiekį po pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo pagal medelių aukščio grupes, rastas 
žėlinių kiekis buvo toks:1 grupėje (iki 0,5 m aukščio) – vidutiniškai  2649 vnt./ha (iš jų 1488 vnt./ha eglės, 700 vnt./ha 
pušies, 461 vnt./ha beržo) savaiminukų; 2 grupėje (nuo 0,5 m iki 1,0 m aukščio) – vidutiniškai 1754 vnt./ha (iš jų 879 
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vnt./ha eglės, 446 vnt./ha pušies, 429 vnt./ha beržo) savaiminukų; 3 grupėje (>1,5 m aukščio) – vidutiniškai 1518 
vnt./ha (iš jų 725 vnt./ha eglės, 261 vnt./ha pušies, 532 vnt./ha beržo) savaiminukų. 

Apskaitos metu rastam žėlinių kiekiui galėjo turėti įtakos ir suprastintų atvejinių kirtimų pirmojo atvejo 
įvykdymo metai. Priklausomai nuo to, prieš kiek metų iki žėlinių apskaitos vykdytas kirtimas, keitėsi tyrimo metu 
aptikti žėlinių kiekiai bei rūšys.  

Praėjus 3–4 metams po pirmojo kirtimo atvejo, žėlinių kiekis didesnis. Pavyzdžiui, po 2013–2014 m. vykdytų 
supaprastintų atvejinių kirtimų pirmojo atvejo aptinkamas didesnis pušies ir eglės žėlinių kiekis negu po 2015–2016 m. 
vykdytų kirtimų (2 pav.). 

 

 
 
2 pav. Žėlinių kiekis vnt./ha pagal vyraujančią medelių rūšį priklausomai nuo praėjusio laikotarpio po pirmojo kirtimo 
atvejo. Standartinė paklaida (p < 0,05)  

 
Tikėtina, kad pirmi antri metai po kirtimo medeliams yra sunkiausi. Visus žėlinius vienaip ar kitaip paveikia 

pakitusios aplinkos sąlygos (didesnis apšvietimas, hidrologinis režimas), todėl jiemsreikia laiko, per kurį vieni prisitaiko 
ir išgyvena, kitiems sudaromos sąlygos atsirasti ar žūti ir jų vietas užimti kitoms rūšims. 

 Tik praėjus 2–4 metams po kirtimo galima įvertinti kirtimo tikslingumą ir sėkmingumą, taip pat galimybę 
sėkmingai atlikti paskutinį kirtimo atvejį.   

 
2. Žėlinių vertinimas po paskutiniojo supaprastintų atvejinių kirtimo atvejo  
 

Po paskutinio kirtimų atvejo žėlinių apskaita atlikta 6-iuose medynuose. Medynai skyrėsi rūšine sudėtimi – 3 
gryni (2 pušynai, drebulynas) ir 3 mišrūs (drebulynas, eglynas ir beržynas),  augavietės tipu (Ncl, Nbl, Lcl, Ncp, Pbn).  

2015–2017 metais paskutinis supaprastintų atvejinių kirtimų atvejis vykdytas keturiuose medynuose dėl 
pakankamo pomiškio kiekio; grynuose pušynuose – siekiant atsikurti kirtimų metu, kai nėra perspektyvaus antro ardo ar 
pakankamo tikslinių medžių rūšių pomiškio kiekio. 

Po 2015–2017 metais atliktų supaprastintų atvejinių  kirtimų paskutinio atvejo tirtuose medynuose vidutiniškai 
rasta apie 5106 vnt./ha eglės, 350 vnt./ha pušies, 1221 vnt./ha beržo, 73 vnt./ha juodalksnio ir 11 vnt./ha ąžuolo 
savaiminukų. 

Akivaizdu, kad po paskutinio supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo tik apie 67 proc. medynų atsikūrė, t. y. juose 
rastas pakankamas tikslinių medelių kiekis (3 pav.). 
 

 
3 pav. Savaiminukų kiekis pagal vyraujančią žėlinių rūšį vnt./ha. 
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Tarp netikslinių medelių vyraujanti rūšis – beržas, jo kiekis tirtuose objektuose svyruoja nuo 300 iki 3000 
vnt./ha. Viena ar kita tikslinė žėlinių rūšis rasta visuose tirtuose sklypuose. Eglės žėliniai juose sudaro nuo 188 iki 
14000 vnt./ha, pušies – nuo 600 iki 1500 vnt./ha, ąžuolo – 63 vnt./ha.  

Daugiausiai eglės žėlinių rasta medynuose Nr.9, 10. Tai galėtų lemti šių medynų augavietė (Nc),  medynų rūšinė 
sudėtis, kiekvieno medyno sudėtyje yra spygliuočių ir lapuočių medžių rūšių.  

Pastebėta, kad didesnis žėlinių kiekis medyne būna tuomet, jeigu ten nėra antro ardo arba esant mažesniam jo 
skalsumui.  

Vertinant žėlinių kiekį po paskutinio supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo pagal medelių aukščio grupes, žėlinių 
kiekisbuvo toks: 1 grupėje (iki 0,5 m aukščio) – vidutiniškai 4398 vnt./ha (iš jų 3215 vnt./ha eglės, 575 vnt./ha pušies, 
608 vnt./ha beržo) savaiminukų; 2 grupėje (nuo 0,5 m iki 1,0 m aukščio) – vidutiniškai 2393 vnt./ha (iš jų 1295 vnt./ha 
eglės, 475 vnt./ha pušies, 623 vnt./ha beržo) savaiminukų; 3 grupėje (>1,5 m aukščio) – vidutiniškai 1660 vnt./ha (iš jų 
1219 vnt./ha eglės, 441 vnt./ha beržo) savaiminukų. 

Medynuose Nr. 12,13 buvo mažiausias tikslinių rūšių žėlinių kiekis. Minėti medynai – gryni pušynai, kur 
bandyta pasiekti pušies žėlimo kirtimų metu. Po abiejų kirtimo atvejų, medynai neatsikūrė, – juos reikės atkurti 
dirbtiniu būdu. Sėkmingai atsikurti medyne Nr. 12 sutrukdė netinkama augavietė (Pbn), kurioje po kirtimų ir dirvos 
mineralizavimo sudarytos geros sąlygos tik žolinei augalijai ir krūmams augti, o ne tikslinėms rūšims želti. Po įvykdytų 
kirtimų pirmojo atvejo pasikeitęs hidrologinis režimas turėjo neigiamos įtakos paliktiems sėkliniams medžiams, kurie 
apskaitos metu buvo paveikti vėjo. Šį medyną tikslinga nukirsti plynai, naujai paruošti dirvą ir įveisti miško želdinius. 
 
 

  
 
4 pav. Medynų skaičius (proc.) pagal kirtimo rūšį po pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo   

Po supaprastintų atvejinių kirtimų atlikto pirmojo atvejo pastebima, kad apie 50 proc. medynų, kuriuose vykdyti 
kirtimai dėl pomiškio, buvo pakankamas tikslinių žėlinių kiekis medynui atsikurti. Minėti medynai nuo visų pirmojo 
supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo apimties sudaro tik 28 proc. (4 pav.).  

Nemažą dalį (43 proc.) pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo sudaro supaprastinti dviejų atvejų 
atvejiniai kirtimai, skirti pušynams atkurti. Iš jų apie 28 proc. medynų jau yra pakankamas tikslinių medelių kiekis, tarp 
kurių vyrauja eglės žėliniai. Apie 14 proc. (visų tirtų medynų po pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo) grynų 
pušynų rastas nepakankamas tikslinių žėlinių kiekis medynui atsikurti. 

 
 
5 pav. Po paskutinio supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo medynų skaičius (proc.) pagal kirtimo rūšį. 
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Geriausiai pavykę po paskutinio atvejo kirtimai dėl pakankamo pomiškio kiekio brandžiame medyne. Jie sudarė 
67 proc. visų paskutiniu supaprastintų atvejinių kirtimų metu iškirstų medynų. Kiekviename medyne rastas pakankamas 
medelių kiekis jam atsikurti. 

Paskutiniu atveju iškirstuose pušynuose pakankamo tikslinių savaiminukų kiekio nerasta.  

 
 
6 pav. Žėlinių kiekio, vnt./ha nurodyto taksacinėje medžiagoje, ir gauto tyrimų metu palyginimas 

Beveik visuose tirtuose medynuose apskaitos metu rastas žėlinių kiekis neatitinka miškotvarkos nurodyto 
pomiškio kiekio. Mažesnį negu nurodytą taksacinėje medžiagoje žėlinių kiekį medynuose (Nr. 3, 5, 6) (6 pav.) po 
pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo galėjo lemti keletas priežasčių: savaiminukai, augę brandžiuose (ypač 
eglės) medynuose, po  pirmojo supaprastintų atvejinių kirtimų atvejo patyrė didelį stresą nuo padidėjusio šviesos kiekio 
ir žuvo; savaiminukai buvo sužeisti arba sunaikinti kirtimo metu; inventorizacijos metu klaidingai įvertintas 
savaiminukų pirminis kiekis medyne.  

Pušynuose (Nr. 12,13), kuriuose vykdyti supaprastinti atvejiniai kirtimai, siekiant žėlimo, kirtimai nepavyko. 
Panaši situacija gali susidaryti pušynuose (Nr.1, 2), kuriuose po pirmojo kirtimų atvejo nėra arba randamas labai mažas 
žėlinių kiekis. Kaip anksčiau minėta, šių kirtimų nesėkmė – netinkamas tokiam kirtimui medynas. Medynų augavietės 
netinkamos suprojektuotam kirtimui vykdyti, – atsikuria kitos medžių rūšys, medynus paveikia vėjas ir t. t. Tad didinant 
neplynųjų kirtimų apimtis, didės ir kirtaviečių kiekis, kuriose po neplynųjų kirtimų reikės įveisti želdinius.  

Medynuose Nr. 8, 10, 11 apskaitos metu žėlinių kiekis yra panašus į taksacinėje medžiagoje nurodytą kiekį. 
Būtent juose tikslingai suprojektuoti ir sėkmingai atlikti supaprastinti atvejiniai kirtimai. Vadovaujantis gautais 
rezultatais darytina išvada, kad neplynųjų kirtimų įvykdymo sėkmingumas priklauso nuo suprojektavimo, o pastarasis – 
nuo pradinių lauko darbų metu surinktų duomenų.  
 

Išvados 

1. Šalčininkėlių girininkijos medynuose 2013-2017 m. vykdyti  supaprastinti atvejiniai kirtimai tik 57 proc. (po 
pirmojo) ir 67 proc. (po paskutinio kirtimų) atvejų yra tikslingai suprojektuoti ir sėkmingai įvykdyti.   

2. Pakankamas tikslinių žėlinių kiekis medynui atsikurti buvo tik apie 61 proc. medynų, kuriuose atlikti 
supaprastinti atvejiniai kirtimai. Vidutiniškai juose rasta  apie 6547 vnt./ha žėlinių (iš jų eglės – 5612 vnt./ha, 
pušies – 934 vnt./ha).  

3. Medynuose, kuriuose medelių kiekis medynui atsikurti nepakankamas, 40 proc. atvejų kirtimai atlikti dėl 
pakankamo pomiškio kiekio, o 60 proc. atvejų kirtimų tikslas buvo sudaryti sąlygas pomiškiui atsirasti. 

4. Po supaprastintų atvejinių kirtimų rastas žėlinių kiekis 50 proc. tirtų medynų buvo mažesnis nei nurodyta, o 
kituose – viršijo nurodytą.  

5. Svarbiausia nepavykusių supaprastintų atvejinių kirtimų priežastis –jie suprojektuoti netinkamuose 
medynuose.  
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6. Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa. 2012. LR Vyriausybė. Nr. 569. 
 
 

EVALUATION OF NON-CLEAR CUTTINGS IN ŠALČININKĖLIAI STATE FOREST 
ENTERPRISE 

Loreta ADAMOVIČ 

Summary 

Understory and the second layer of trees are important in choosing the methods of forest felling. Sufficient and 
viable understory allows for using non clear-cuts that would help to protect forest biodiversity. 
The assessment of the forest regeneration after the first and last cases of the simplified felling, 61% of these 
fellings proved to be necessary. After the first case, 57% of the forest regenerated.  
In stands where insufficient number of regenerating trees was established, 40% of the case fellings were carried 
out due to sufficient amount of understory, and 60 % - help the understory to develop. 
On the plots where the obtained data on understory was similar to the data provided by forest enterprises, the 
cuttings were successful. It is that the more thorough and precise data of measurements is, the higher success 
rates of these fellings are. 
The research highlighted the main reason for unsuccessful simplified case felling - selection of unsuitable forests 
for these fellings. It is very important to take into account the current situation in the forest (in the nature) - 
considering that if the planned case felling is not suitable for a particular forest, another (more appropriate) 
felling should be carried out, with a well-grounded reason. With respect to this, there should not be any plans to 
increase the number of case-fellings as it can be found harmful from an economic point of view. 

Key words: non-clear cuttings, case fellings, regeneration, healing, grasshoppers, undergrowth 
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Miško auginimo sekcija 
 
PLYNOSE KIRTAVIETĖSE PALIEKAMŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MEDŽIŲ 
VERTINIMAS VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS UPNINKŲ GIRININKIJOS 
TERITORIJOJE 
 
Agnius MATULAITIS 
 
Santrauka 
 

Tyrimai buvo atlikti Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijos privačiuose miškuose, kuriuose 
2012–2016 m. vykdyti plynieji kirtimai. Tyrimų objektas – dėl biologinės įvairovės palikti medžiai. Per šį 
laikotarpį iškirstos 62 plynųjų kirtimų biržės, kurių plotas 0,5–3,2 ha. Bendrasis biologinei įvairovei paliktų 
medžių išlikimas kirtavietėse siekia 86 proc. Vienas iš veiksnių, turintis įtakos išlikimui –kirtavietės plotas. 
Kirtavietėse, kurių plotas iki 1 ha, medžių išlikimas yra didžiausias (94 proc.). Taip pat tam įtakos turi ir medžių 
padėtis reljefo atžvilgiu. Daugiausia žuvusių medžių (37 proc.) rasta šlaite, mažiausiai dauboje – 11 proc. 

Raktiniai žodžiai: augavietė, biologinė įvairovė, biržė, reljefas. 

 
Įvadas 
 

Dar prieš pusšimtį metų svarbiausias miškininkystės siekis buvo formuoti produktyvius medynus, tačiau 
dabartiniu metu šis siekis siejamas ir su tvarių miškų puoselėjimu, labai svarbi ir  biologinė įvairovė (visų gyvybės 
formų ir darinių visuma), kurią siekiama išsaugoti natūraliomis sąlygomis (in situ) (Armolaitis, Belova ir kt., 2006).  

Intensyviausi visų biologinės įvairovės komponentų pasikeitimai vyksta ūkiniuose miškuose, kuriuose kyla 
problema išsaugoti esamą ir atkurti pažeistą ūkinių miškų biologinę įvairovę, esant ekonominių permainų, finansinio 
nestabilumo nuosavybės formų santykio pasikeitimo sąlygomis (Vaitkevičius ir kt., 2007). Siekiant sukurti ūkinių 
miškų struktūrą, kuri būtų palanki biologinei įvairovei, daugelyje šalių buvo siekiama tokiuose miškuose palikti 
biologinės įvairovės medžių (Koskela ir kt., 2007).  Biologinės įvairovės medžiai jiems numatytas funkcijas turės atlikti 
visą likusią medyno rotaciją ar net ilgiau, todėl svarbu, kad šie medžiai būtų kuo ilgaamžiškesni (Brazaitis, 2007).  

Šiam tyrimui buvo suformuluota hipotezė – Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijoje esančiose 
privačių miškų plynose kirtavietėse 2012–2016 m. paliktų biologinės įvairovės medžių išlikimas yrageras. 
 
Darbo tikslas – įvertinti 2012–2016 m. plynųjų kirtimų biržėse paliktų biologinei įvairovei medžių išlikimą Jonavos 
miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijos privačiuose miškuose. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti plynosiose kirtavietėse paliekamų biologinės įvairovės medžių išlikimą. 
2. Nustatyti plynosiose kirtavietėse paliekamų biologinės įvairovės medžių išlikimą pagal biržės plotą. 
3. Nustatyti plynosiose kirtavietėse paliekamų biologinės įvairovės medžių išlikimą priklausomai  nuo 

kirtavietės reljefo. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

2012–2016 m. Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijos privačių miškų plynųjų kirtimų biržės ir 
jose biologinei įvairovei palikti medžiai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimui būtina informacija gauta iš Valstybinės miškų tarnybos, miškų kontrolės skyriaus Kauno teritorinio 
poskyrio apie visus 2012–2016 m. Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijos privačiuose miškuose 
atliktus plynuosiuss kirtimus. Sukaupti duomenys apie kirtaviečių plotą, augavietę, dėl biologinės įvairovės paliktų 
medžių kiekį bei rūšinę sudėtį. Lauko tyrimų metu įvertintas tam paliktų medžių išlikimas bei kirtavietės reljefas. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus duomenų analizę, per 2012–2016 m. Jonavos miškų urėdijos Upninkų girininkijos teritorijos privačiuose 

miškuose buvo 96 plynųjų kirtimų biržės. Vadovaujantis Miško kirtimų taisyklėmis (2015), biologinei įvairovei 
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medžius privaloma palikti, kai biržės plotas siekia 0,5 ha ir daugiau, todėl analizei atlikti atrinktos būtent šios biržės (1 
pav.).  

 

 
 2 pav. Tirtų kirtaviečių amžius 

Iš 1 pav.matyti, jog tolesnei analizei atrinktos tik 62 plynųjų kirtimų biržės. Didžiąją dalį, t. y. 53 proc. sudaro 1 
ir 2 metų kirtavietės.  

Dalis biologinei įvairovei paliekamų medžių žūva. Šių medžių išlikimas priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių. 
Visas išlikusių medžių skaičius 1–5 metų kirtavietėse pateikiamas 2 pav. 

 

  
2 pav. Išlikusių medžių priklausomybė nuo kirtavietės amžiaus 
 

2 pav. rezultatai rodo, kad 1–3 metų kirtavietėse intensyviausias medžių iškritimas, šiuo laikotarpiu vidutiniškai 
kasmet netenkama 5 proc. biologinei įvairovei paliekamų medžių. Tačiau 4–5 metais iškritusių medžių skaičius 
stabilizuojasi, tai sudaro tik apie 1 proc. viso paliekamų medžių skaičiaus. Bendrasis išlikimas 2012–2016 m. siekia 86 
proc. Vis dėlto šie rezultatai parodo tik bendrąjį medžių išlikimą, todėl tikslinga išanalizuoti skirtingų veiksnių įtaką. 
Vienas iš jų – tai kirtavietės dydis, rezultatai pateikiami 3 pav. 
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3 pav. Biologinei įvairovei paliekamų medžių išlikimo priklausomybė nuo kirtavietės dydžio 
 

Kaip matyti iš 3 pav., medžių išlikimui turi įtakos kirtavietės dydis. Mažose kirtavietėse (iki 1 ha) biologinei 
įvairovei paliekamų medžių išlikimas siekia 3–9 proc.,  kadangi šiose kirtavietėse mažiau pakinta mikroklimatas bei 
mažesnis vėjo poveikis.  

Medžių išlikimas priklauso ne tik nuo kirtavietės dydžio, bet ir nuo medžių padėties reljefo atžvilgiu (4 pav.).  
 

 
4 pav. Biologinės įvairovės medžių išlikimas priklausomai nuo reljefo  

 
2012–2016 m. plynose kirtavietėse biologinei įvairovei paliktų medžių išlikimas priklausomybės nuo reljefo 

rezultatai atspindi(4 pav.),  kad atspariausi medžiai, augantys dauboje, – jų išlikimas siekia 89 proc., dauguma medžių 
žūsta šlaite (37 proc.) Medžių išsidėstymas reljefe tiesiogiai siejasi su derlingumu ir drėgnumu: ant kalno sausiau, bet ne 
taip derlinga, kaip dauboje. Tad rekomenduojama pavienių medžių grupes palikti drėgnesnėse vietose, kadangi čia 
didesnis išlikimas. 
 
 
Išvados 
 

1. Bendrasis biologinės įvairovės medžių išlikimas kirtavietėse siekia 86 proc. 
2. Biologinės įvairovės medžių išlikimas didžiausias (97 proc.) iki 1 ha kirtavietėse. 
3. Dauboje paliktų biologinės įvairovės medžių išlikimas didžiausias, – jis siekia 89 proc., mažiausias šlaite – 

63 proc. 
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ASSESSMENT OF THE RETAINING BIODIVERSITY TREES IN CLEARCUT  AREAS 
IN THE UPININKAI FOREST DISTRICT OF  JONAVA FOREST ENTERPRISE 
 
Agnius MATULAITIS 
 
Summary 

 
The study was performed in the private forests of the Upininkai Forestry District of Jonava Forest Enterprise, 
where clearcuttings were carried out during 2012–2016 years of period. The object of the research - the retaining 
biodiversity trees. During this period it was harvested in total 62 clearcut areas which area is 0.5–3.2 ha. The area 
of clearcut is one of the main factors influencing survival of retaining trees.  The survival of trees is the highest 
(94%) in clearcut areas which area up to 1 ha. Also the survival of trees is influenced by the position of the trees 
in relation to the relief. Most of the dead trees were found on the slope 37 %, the least were found on the hollow 
– 11 %. 

Keywords: habitat, biodiversity, cutting area, relief. 
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Miško auginimo sekcija 
 

PAPRASTOSIOS PUŠIES MEDŽIŲ, AUGANČIŲ KURTUVĖNŲ GENETINIAME 
DRAUSTINYJE, KANKORĖŽIŲ IR SĖKLŲ MORFOLOGINIŲ POŽYMIŲ 
PALYGINIMAS 
 
Martynas NEMUNIS 
 
Santrauka 
 

Straipsnyje, remiantis lietuvių bei užsienio moksline literatūra, išskiriamos metodikos, kurios tyrime yra 
naudojamos vertinant paprastosios pušies kankorėžių ir sėklų morfologinius požymius. Iškeltam darbo tikslui 
pasiekti nagrinėjami moksliniai tyrimai, kuriais remiantis išskiriami pagrindiniai kankorėžių ir sėklų 
morfologinių požymių vertinimo kriterijai, kurių pagrindu ir buvo analizuojami bei palyginami šie požymiai. 
Buvo džiovinami surinkti kankorėžiai po vizualinio jų vertinimo, kad būtų galima vertinti sėklas pagal formos 
požymius bei sėklų spalvą. Buvo įvertinta kankorėžių spalva, išmatuotas jo ilgis (cm) ir plotis (cm). Toliau buvo 
atliekama kankorėžių dangtelių kokybinė analizė, suskirstant ją į dvi kategorijas: analizė pagal kankorėžio 
žvynelių skydelių požymius bei analizė pagal kankorėžio žvynelių kauburėlių požymius. Taip pat įvertinti 
kankorėžių dangtelių kabliukai. Paskutinėje  straipsnio dalyje, palyginus visus tiriamus kriterijus, atliekamas 
tiriamų medžių morfologinių požymių skirtumo vertinimas. 

Raktiniai žodžiai: Paprastoji pušis, medžiai vilkai, sėklos, kankorėžiai 

Įvadas 
 

Siekiant stiprinti miškų tvarumą, svarbu suprasti jų natūralaus formavimosi dėsningumus. Paprastoji pušis - 
seniausias mūsų krašto medis, kuris traukia savo vystymosi evoliucija ir formavimusi mūsų klimato sąlygomis. R. 
Gabrilavičius (2012) knygoje minima, jog miško medžių genetiniai tyrimai atliekami nuo 1760 metų. Tačiau būtina 
paminėti, jog šiuolaikinės mokslo ir praktikos pastangos dažniausiai yra skiriamos medynų augimo sąlygoms tirti ir 
gerinti - mažai kreipiama dėmesio į medžių genetinių pokyčių išsiaiškinimą. Todėl genetiniai tyrimai tapo viena iš 
labiausiai atsiliekančių sričių, kurių atlikimo sudėtingumą taip pat sąlygoja tokie veiksniai kaip, medžių ilgaamžiškumas 
ir vidinis sudėtingumas, aplinkos sukeltų požymių modifikacijų, kurie kinta ontogenezėje (Danusevičius, 2000). 
Konkrečios populiacijos genetinės sandaros, jautrumo aplinkos veiksniams bei požymių ir savybių paveldėjimo lygio 
pažinimas yra būtinas, norint įvertinti medynų stabilumą, produktyvumą ir augančios medienos kokybę. Tai ypač 
svarbu, veisiant ateities miškus, gamtosaugos ir medienos gavybos tikslais, nes globalinė klimato kaita, didėjantis orų 
nepastovumas ir pramoninė oro tarša daro neigiamą įtaką miškų ekosistemoms. (Baliuckas ir kt.2011). 
 
Tyrimo tikslas -  ištirti bei palyginti paprastosios pušies  kankorėžių ir sėklų morfologinių požymių skirtumus tarp 
brandžių paprastosios pušies medžių VĮ Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų girninkijos genetiniame draustinyje. 

 
Uždaviniai: 
 

1. Išanalizavus mokslinės literatūros šaltinius, išskirti pagrindinius paprastosios pušies kankorėžių morfologinių 
požymių vertinimo kriterijus ir juos išanalizuoti bei palyginti. 

2. Nustatyti ir išanalizuoti kankorėžių sėklų morfologinius požymius. 
3. Nustatyti tiriamų medžių morfologinių požymių skirtumą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Paprastosios pušies medžių kankorėžiai ir jų sėklos valstybinėje miškų urėdijoje, Šiaulių regioninio padalinio, 
Kurtuvėnų girininkijos genetiniame draustinyje. 

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimas buvo atliktas 2017 m. balandžio mėnesį, dabartinėje Valstybinių miškų urėdijos, Šiaulių regioninio 
padalinio, Kurtuvėnų girininkijos genetiniame draustinyje. Šiame genetiniame draustinyje duomenys tyrimui buvo 
renkami po atlikto plyno kirtimo 16 kvartale t.y. 13; 14 sklypai, kurių plotas 1,80ha., bei 22 sklypas - 1,5ha. Prieš 
atliekant kirtimus šiuose sklypuose, tyrimui tinkami medžiai buvo vizualiai atrinkti pagal pasirinktus morfologinius 
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požymius t.y. šakotumą bei gumbuotumą, nustatant jų išreikštumo laipsnį nuo silpno, vidutinio ir stipraus, bei 
išmatuojant jų skersmenį. Įvertinus šiuos požymius kertamuose plotuose tyrimui atlikti pasirinkti 30 medžių, kurių 
koordinatės buvo nustatomos naudojant GPS (Globalios padėties nustatymo sistema). Tyrimo metu nuo tinkamų 
medžių buvo surenkami apatinėje bei viršutinėje lajos dalyje esantys kankorėžiai nuo atrinktų 30 paprastosios pušies 
medžių surinkta 600 vienetų kankorėžių. Atliekant tyrimą kankorėžiai buvo vertinami pagal išorinius morfologinius 
požymius, naudojant paprastosios pušies kankorėžių morfologinių požymių vertinimą pagal modifikuotas Aniszewska 
(2006; 2013), Freeden ir kt. (2002), Gil ir kt. (2002), Pie ir kt. (2007), Bayarsaikhan ir Batkhuu (2013), Staszkiewicz 
(1993), Ramanausko (1994), Pravdin (1964), Sivacioglu (2010), Sivacioglu ir  Ayan (2010) metodikas. Vizualiniu būdu 
įvertinta kankorėžių spalva, išmatuotas jo ilgis (cm) ir plotis (cm). Atlikta kankorėžių dangtelių kokybinė analizė pagal 
kankorėžio žvynelių skydelių ir kauburėlių požymius (modifikuota Gil ir kt. (2002) metodika). Įvertinta, ar kankorėžiai 
pasižymi dangtelių kauburėlių pailgėjimu ties kankorėžio pagrindu ekspozicinėje pusėje. Taip pat įvertintas kankorėžių 
dangtelių kabliukų ilgis. Nustatyta, kokia kryptimi išsidėstę jų dangtelių spiralės – pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, 
suskaičiuojant, kiek spiralių pagal laikrodžio rodyklę sudaro kankorėžį. Jei 3 ar 8, tuomet kankorėžio simetriškumas 
priskirta pagal laikrodžio rodykle“. Jei 2,5 ar 13, tuomet kankorėžio simetriškumas priskiriamas ,,Prieš laikrodžio 
rodyklę“ (Freeden et al. 2002; Pie et al. 2007). Po vizualinio vertinimo, surinkti kankorėžiai buvo džiovinami , kad būtų 
galima vertinti sėklų formą požymius bei sėklų spalvą. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę galima teigti, jog efektyviausią paprastosios pušies kankorėžių 
morfologinių požymių vertinimą galima atlikti naudojant modifikuotas Aniszewska (2006; 2013), Freeden ir kt. (2002), 
Gil ir kt. (2002), Pie ir kt. (2007), Bayarsaikhan ir Batkhuu (2013), Staszkiewicz (1993), Ramanausko (1994), Pravdin 
(1964), Sivacioglu (2010), Sivacioglu ir  Ayan (2010) metodikas.  

Tyrimo metu pirmiausia buvo išmatuotas jų plotis bei ilgis. Gauti duomenys pateikti 1 pav. 
 

 

1 pav. Paprastosios pušies kankorėžių pločio bei ilgio matavimai 
 

Analizuojant 1 pav. duomenis, nusakančius kankorėžio plotį, galima teigti, jog mažiausias kankorėžio plotis 
nustatytas 4,3 cm., didžiausias 9,8 cm., o vidutinis tiriamų kankorėžių plotis 6,67 cm.  Iš pateiktų kankorėžio ilgio 
matavimų, nustatyta, jog mažiausias tiriamų kankorėžių ilgis 1,5 cm., didžiausias - 9,8 cm., o vidutinis ilgis 4,13 cm.  

Taip pat vizualiai atlikta kankorėžių dangtelių kokybinė analizė pagal kankorėžio kauburėlių požymius. 
Įvertinta, ar kankorėžiai pasižymi dangtelių kauburėlių pailgėjimu ties kankorėžio pagrindu ekspozicinėje pusėje. 
Paprastosios pušies kankorėžių kokybinis vertinimas pateiktas 2 paveiksle.  
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2 pav. Paprastosios pušies kankorėžių kauburėlių kokybinis vertinimas 
 

Remiantis 2 paveiksle pateiktais duomenimis nustatyta, jog tirtuose medynuose daugiausiai vyrauja kankorėžiai, 
kurie turi nežymų kauburėlių pailgėjimą (236 vnt.). Trečdalis t.y. 214 tirtų kankorėžių neturėjo žvynelių su pailgais 
kauburėliais. O likusi dalis kankorėžių (150 vnt.) turėjo žymų žvynelių kauburėlių pailgėjimą. 

Nustatant kokios spalvos kankorėžiai vyrauja tirtame medyne, šie kankorėžiai buvo vizualiai įvertinti ir 
suskirstyti į tris grupes: šviesūs, tamsūs ir margi. Tiriamų kankorėžių suskirstymas pagal spalvų grupes pateiktas 3 
paveiksle. 

 
 

 
3 pav. Paprastosios pušies kankorėžių spalvų skirstymas pagal grupes 
 

Analizuojant pateiktus 3 paveikslo duomenis, nustatyta, jog daugiausiai t.y. 349 vienetai tirtų kankorėžių yra 
margos spalvos. Mažesnė dalis t.y. 201 vienetas vertintų kankorėžių yra tamsios spalvos, o likusieji (50 vnt.) – 
priklauso šviesios spalvos kankorėžių grupei. 

4 paveiksle pateikiamas paprastosios pušies kankorėžių žvynelių skydelių kokybinis vertinimas. Skritulinėje 
diagramoje vaizduojamas surinktų kankorėžių kiekio pasiskirstymas pagal kankorėžių skydelių forma. Vertinimas 
atliekamas iš keturių formų: A plana (plokšti kankorėžių žvynų galai), B gibba (pakilę žvynelių skydeliai t.y. su kablio 
pavidalo ataugomis žvynų galuose) (Ramanauskas V., 2011), C hamata (užsilenkę link kankorėžio pagrindo), D reflexa 
(užsilenkę link kankorėžio viršūnės) (Gedminas A., Ozolinčius R). 
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4 pav. Paprastosios pušies kankorėžių žvynelių skydelių kokybinis vertinimas 

Iš pateiktos diagramos matyti, kad iš tiriamų kankorėžių didžiausias dalis užima kankorėžiai turintys dvi 
pagrindines žvynelių skydelių formas: A plana, bei B gibba, atitinkamai tokias formas turi 226 kankorėžiai (37 proc.) ir 
310 kankorėžių (52 proc.). Kitas dvi formas C hamata, D reflexa turi tik labai nedidelė dalis tirtų kankorėžių t.y. 36 
kankorėžiai (6 proc.) turi žvynelių skydelius, kurie yra užsilenkę link kankorėžio  viršūnės, o atvirkščiai t.y. žvynelių 
skydelius užsilenkusius link kankorėžio pagrindo turi likusieji 28  kankorėžiai (5 proc.).  

Šiame darbe taip pat buvo tiriama, kokia kryptimi yra išsidėstę paprastosios pušies kankorėžių dangtelių spiralės 
– pagal ar prieš laikrodžio rodyklę (5 pav.). 

 

5 pav. Paprastosios pušies kankorėžių pasiskirstymas pagal dangtelio spiralės išsidėstymą 
 

Lyginant 5 paveiksle pateiktus duomenis, matyti, jog vyrauja viena pagrindinė kankorėžių dangtelio spiralės 
išsidėstymo kryptis t.y. 93 proc. arba 556 vienetai tirtų kankorėžių turi dangteliu spirales, kurios išsidėsčiusios prieš 
laikrodžio rodyklę. Likusi dalis 7 proc. (44 vienetai) tirtų kankorėžių turi dangtelio spirales išsidėsčiusias pagal 
laikrodžio rodyklę. 

Siekiant tyrime nustatyti ir išanalizuoti kankorėžių sėklų morfologinius požymius, kankorėžiai buvo suskirstyti į 
30 grupių po 20 kankorėžių kiekvienoje grupėje (10 kankorėžių  nuo apatinės  ir 10 kankorėžių  nuo viršutinės 
paprastosios pušies medžio lajos dalies). Kiekviena grupė atskirai išanalizuota ir pateikta 6 paveiksle. 
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6 pav. Paprastosios pušies sėklų nuo surinktų kankorėžių grupių morfologinių požymių analizė 
 

Analizuojant sėklų formą ir spalvą, nustatyta,  kad daugiausiai vyrauja  kankorėžiai turintys pailgos formos ir 
juodos spalvos sėklas, nes kankorėžiai su tokio tipo sėklomis vyravo 25 grupėse. Nei vienoje iš tiriamų grupių nebuvo 
aptikta kankorėžių sėklų turinčių ovalią formą. Taip pat nemažą dalį sudarė kankorėžiai, kurie buvo be sėklų (10 
grupių).  

Siekiant nustatyti tiriamų paprastosios pušies medžių morfologinių požymių skirtumą, buvo nustatyti ir palyginti 
gumbuotumo išreikštumo laipsniai (7 pav.). 

 

 
 

7 pav. Paprastosios pušies medžio gumbuotumo išreikštumo vertinimas 
 

Vertinant 7 paveiksle pateiktus duomenis, galima teigti, jog tiriami paprastosios pušies medžiai daugiausiai 
turėjo silpną gumbuotumo išreikštumo laipsnį, tokiu išreikštumu pasižymėjo 20 iš 30 tirtų medžių. Stipriai ir 
vidutiniškai gumbuotų medžių buvo aptinkama atitinkamai  tik 3 ir 7 vienetai. 

Paprastosios pušies tirtų medžių skersmens ir kiekio priklausomybė pateikta 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Paprastosios pušies medžių skersmens ir kiekio priklausomybė 
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(cm.) 

Medžių kiekis 
(Vnt.) 
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Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti,  kad  tyrimui pasirinkti paprastosios pušies medžiai daugiausiai priklausė 

stambios klasės medžių grupei nuo 44 iki 52 cm., skersmens krūtinės aukštyje. Tokį skersmenį turėjo 20 iš 30 tirtų 
medžių.  

 
Išvados 
 

1. Atlikta mokslinės literatūros apžvalga padėjo apibrėžti pagrindinius kriterijuos, kurių pagrindu buvo 
vertinami paprastosios pušies kankorėžių ir jų sėklų morfologiniai požymiai. Vertinant tiriamų kankorėžių 
ilgį ir plotį buvo nustatyta, kad mažiausias kankorėžio plotis 4,3 cm., ilgis  1,5 cm., didžiausias plotis 9,8 
cm., ilgis 4,1 cm., o vidutinis tiriamų kankorėžių plotis 6,67 cm., ilgis 4,13 cm.  Iš atlikto kankorėžių 
kauburėlių kokybinio vertinimo, galima daryti išvadą, jog tirtuose medynuose daugiausiai vyrauja 
kankorėžiai, kurie turi nežymų kauburėlių pailgėjimą. Taip pat nustatyta, kad daugiausiai tirtų kankorėžių 
priklausė margų, o mažiausiai šviesių kankorėžių grupei. Analizuojant kankorėžių žvynelių skydelius taikant 
kokybinį vertinimą,  nustatyta, jog  tyrime daugiausiai vyravo kankorėžiai turintys dvi pagrindines žvynelių 
skydelių formas: A – plana (plokšti kankorėžių žvynų galai), bei B – gibba (pakilę žvynelių skydeliai t.y. su 
kablio pavidalo ataugomis žvynų galuose). Palyginus paprastosios pušies kankorėžio dangtelio spiralės 
išsidėstymo kryptis, nustatyta jog vyrauja viena pagrindinė kankorėžių dangtelio spiralės išsidėstymo kryptis 
t.y. tirti kankorėžiai turi dangteliu spirales, kurios išsidėsčiusios prieš laikrodžio rodyklę. 

2. Atlikus paprastosios pušies kankorėžių sėklų morfologinių požymių tyrimą, nustatyta,  kad  iš tirtų 
kankorėžių  daugiausia dominuoja tie kankorėžiai, kurie turi pailgos formos ir juodos spalvos sėklas. Ovalios 
formos sėklų  neturėjo nei viena tirta kankorėžių grupė.  

3. Įvertinus VĮ Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų genetiniame draustinyje tyrimui atrinktus medžius paaiškėjo, 
jog  iš trisdešimties tiriamų medžių dauguma turėjo silpno gumbuotumo laipsnį  bei didžioji dauguma jų  
priklausė stambiai medžių klasei nuo 44 iki 52 cm., skersmens krūtinės aukštyje.  
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THE SIMPLE PINE TREES GROWING IN THE RESERVE, KURTUVĖNŲ GENETIC SEED CONES AND 
THE COMPARISON OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

Martynas NEMUNIS 

Summary 

The article presents the main methodologies used in evaluation of the morphological features of the simple pine 
with reference to Lithuanian and foreign scientific literature. In order to achieve the set objectives of this article, 
scientific researches were analyzed and the main evaluation criteria of morphological features of cones and seeds 
were highlighted and used as a reference for analyzing and comparing those features. The methodology of the 
work was formed based on the review of the methodology of the evaluation of pine morphological features and 
finding the main evaluation criteria. The cones were dried after the visual evaluation in order to assess the 
characteristics of the seeds in accordance with the form and color of the seeds. On the basis of visual assessment 
the color of the cones was assessed, the length (cm) and width (cm) was measured. The qualitative analysis of 
covers of cones is carried out by dividing it in two categories: analysis according to the features of panels and 
scales of the cone and analysis according to the scale knolls of the cone. Cover hooks of cones were also 
assessed. After comparison of the explorative criteria the assessment of differences of the morphological features 
of explorative trees is carried out and it is submitted in the last part of the paper work. 
 
Keywords: Common Scots pine, wolf trees, seeds, cones 
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Miško auginimo sekcija 

 
PUŠIES ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS IR PALYGINAMOJI ANALIZĖ 
VAINAGIŲ IR KURTUVĖNŲ GIRININKIJOSE 
 
Kęstutis STANISLOVAITIS 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas V.į. Šiaulių miškų urėdijoje Vainagių bei Kurtuvėnų girininkijose. Darbo tikslas – ištirti pušies 
želdinių ir žėlinių būklę. Darbo objektas – 2009–2012 m. įveisti pušies želdiniai. Darbo uždaviniai: ištirti pušies 
želdinių augimą įvairiose augavietėse taikant skirtingas atkūrimo ir įveisimo technologijas, palyginti želdinių ir 
žėlinių būklę ir jų augimą. 
Tyrimas atliktas 26 plotuose, kuriuose 2009–2012 m. buvo įveisti pušies želdiniai. Želdiniai iržėliniai įvertinti 
vadovaujantis ,,Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika“ (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 
2015). Nustatyta, kad geriausiai pušies želdiniai prigijo mišriuose bei grynuose pušies želdiniuose, Ncl 
augavietėje. Daugiausiai  želdinių išsilaikė mišriuose bei grynuose želdiniuose Nbl augavietėje. Vertinant 
medynų vidutinius rodiklius, didžiausias vidutinis aukštis bei skersmuo nustatytas Ncl augavietėje.  

 
Raktiniai žodžiai: pušies želdiniai, augavietė, išsilaikymas.  

 
Įvadas 
 

Ilgus amžius Lietuvos miškai, kol jų naudojimas neviršijo medienos prieaugio, buvo nepažeista augalų ir 
gyvūnų natūrali ekosistema, nebuvo neigiamų aplinkos taršos ir kitų žalingų veiksnių, sėkmingai atsikurdavo. 
Savaiminis atžėlimas dėl ne laiku vykstančio apsisėjimo, krūmų bei kitų žolių konkurencijos, nepalankių dirvos ir 
meteorologinių sąlygų ne visada sudaro prielaidas našiems medynams išaugti. Natūralus miško žėlimas neužtikrina 
išaugusių nuolatinio naudojimo mastų ir jau nebepatenkina šiuolaikinio krašto ūkio, pramonės bei visuomenės poreikių 
(Gradeckas, Malinauskas, 2005). 

Želdinimu galima ne tik geriau mišką atkurti, įveisti ten, kur anksčiau jis neaugo, bet ir gerokai padidinti 
veisiamų medynų našumą ir biologinį stabilumą, parenkant augavietėms optimalias medžių rūšis, taikant efektyvią 
veisimo technologiją ir medžių selekcijoslaimėjimus. Sukurti ekologiškai atsparius medynus – tai ne tik miškininkų 
rūpestis, bet ir visos visuomenės socialinė būtinybė (Danusevičius ir kt., 1991). 
 
Darbo tikslas – ištirti pušies želdinių ir žėlinių būklę Šiaulių miškų urėdijoje, Vainagių ir Kurtuvėnų girininkijose. 
 
Darbo uždaviniai 

1. Ištirti pušies želdinių augimą įvairiose augavietėse taikant skirtingas atkūrimo ir įveisimo technologijas. 
2. Palyginti želdinių ir žėlinių būklę ir jų augimą. 

 
Tyrimų objektas ir vieta 
 
 Šiaulių miškų urėdijos Vainagių bei Kurtuvėnų girininkijose 2009–2012 m. įveisti pušies želdiniai ir žėliniai. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tiriamieji sklypai atrinkti,  nustatytas jų tinkamumas naudojantis girininkijų želdinimo projektais. Pasirinkti 26 
sklypai, kuriuose 2009–2012 m. įveisti pušies želdiniai arba nustatytas pakankamas žėlinių kiekis miškui atsirasti. 
Matavimai atlikti 2017 m. rudenį. 

Lauko darbai atlikti vadovaujantis ,,Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika“ (Miško atkūrimo 
ir įveisimo nuostatai, 2015). Kiekviename sklype želdiniai ir žėliniai buvo matuojami apskaitos aikštelių (barelių) 
metodu. Lauko darbų metu apskaitos aikštelėse nustatytas želdinių ir žėlinių tankis, aukštis (cm tikslumu), kamieno 
storis priekelminėje dalyje (mm tikslumu), 5 tipingų individų kiekvienų metų menturių aukštis (cm tikslumu) ir 1 
produktyviausio individo kiekvienų metų atstumas tarp menturių (cm tikslumu). Iš viso lauko darbų metu išmatuota 
apie 4,5 tūkst. medelių. 

Lauko darbų metu surinkti domenys bei statistinių rodiklių skaičiavimai atlikti Microsoft Excel programa. 
Nustatyti vidurkiai, paklaidos, minimumai, maksimumai, kvadratiniai nuokrypiai ir variacijos koeficientai.  
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus tyrimą nustatyta, jog daugiausiai pušies želdinių prigijo mišriuose želdiniuose (89 proc.) – pirmais 
metais po pasodinimo Ncl augavietėje. Mažiau  prigijo (85 proc.) Nbl augavietėje. Mažiausiai pušies želdinių prigijo 
(81 proc.) Lbl augavietėje. Prigijimas pirmais metais praktiškai nesiskyrė nepriklausomai nuo augavietės, skirtumai 
nėra esminiai (1 pav.). 
 
 

 
1 pav. Pušies želdininių prigijimo priklausomybė nuo augavietės tipo 1-ais metais po pasodinimo mišriuose želdiniuose 

Nustatinėjant želdinių išsilaikymą 7 metais po pasodinimo, didžiausias pušies želdinių išsilaikymas mišriuose 
želdiniuose (80 proc.) buvo Nbl augavietėje. Ženkliai mažesnis išsilaikymas (46 proc.) nustatytas Ncl ir Lbl (35 porc.) 
augavietėse Išsilaikymas blogesnis derlingose augavietėse, gali būti, kad čia pasireiškė stipresnė žolinės augalijos 
konkurencija. Blogesnis išsilaikymas šlapiose augavietėse gali būti ir dėl per didelio drėgmės kiekio tam tikru 
vegetacijos sezonu (2 pav.). 

 

 
2 pav. Pušies želdinių išsilaikymo priklausomybė nuo augavietės tipo 7-ais metais po pasodinimo mišriuose želdiniuose 

Vertinant pušies želdinių prigijimo priklausomybę nuo mišrinimo būdo, pasodinusdidžiausias želdinių prigijimas 
(88 proc.) buvo plotuose, kuriuose taikyti 6P4E ir 5P5E mišrinimo būdai.  Mažesnis prigijimas (86 proc.) nustatytas 
plote, kuriame taikytas 7P3E mišrinimo būdas. Mažiausias želdinių prigijimas (77 proc.) grynuose pušies želdiniuose 
dėl nenustatytų priežasčių (3 pav.).  

 

 
3 pav. Pušies želdinių prigijimo priklausomybė nuo mišrinimo būdo 1-ais metais po pasodinimo 
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Nustatinėjant pušies želdinių išsilaikymo priklausomybę nuo mišrinimo būdo, didžiausias želdinių išsilaikymas 
(61 proc.) 7 metais po pasodinimo nustatytas grynuose pušies želdiniuose.  Mažesnis išsilaikymas (59 proc.) nustatytas 
plotuose, kuriuose taikyti 7P3E ir 6P4E mišrinimo būdai. Mažiausias želdinių išsilaikymas (42 proc.) nustatytas plote, 
kuriame naudotas 5P5E mišrinimo būdas. Didesnį želdinių išsilaikymą grynuose pušies želdiniuose, manoma, lėmė 
geresnė želdinių priežiūra (4 pav.).  
 

 
4 Pav. Pušies želdinių išsilaikymo priklausomybė nuo mišrinimo būdo 7-ais metais po pasodinio 

Tyrimo metu vertinant vidutinio pušies želdinių aukščio priklausomybę nuo augavietės tipo, mišriuose 7 metų 
amžiaus želdiniuose, didžiausias vidutinis aukštis (204 cm) nustatytas Ncl tipo augavietėje. Kur kas mažesnis vidutinis 
aukštis (176 cm) nustatytas Nbl tipo augavietėje. Mažiausias vidutinis auštis (71 cm) nustatytas Lbl tipo augavietėje. 
Galima teigti, kad mažiausias vidutinis aukštis Lbl augavietėje nustatytas dėl labai didelės kitų medžių konkurencijos ir 
didelio kiekio pušies savaiminikų, kurie užima kultūrinės kilmės želdinių augimo vietą (5 pav.).  

 

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

Vertinant vidutinio pušies želdinių skersmens priklausomybę nuo augavietės tipo mišriuose 7 metų amžiaus 
želdiniuose, didžiausias vidutinis skersmuo (44 mm) nustatytas Ncl tipo augavietėje. Mažesnis vidutinis skersmuo (37 
mm) nustatytas Nbl tipo augavietėje. Mažiausias vidutinis skersmuo (15 mm) nustatytas Lbl tipo augavietėje. Teigtina, 
kad mažiausias vidutinis skersmuo Lbl augavietėje buvo dėl labai didelės kitų medžių konkurencijos ir didelio kiekio 
pušies savaiminikų, užimančių kultūrinės kilmės želdinių augimo vietą (6 pav.).   

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

Nustatinėjant vidutinio pušies želdinių aukščio priklausomybę nuo rūšinės sudėties, Ncl augavietėje, didžiausias 
vidutinis aukštis (216 cm) buvo  grynuose pušies želdiniuose. Mažiausias vidutinis aukštis (187 cm) nustatytas 6P4E 
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rūšinės sudėties želdiniuose. Toks dėsningumas gali būti paaiškinamas kitų medžių rūšių konkurencija ir nevienodu 
augimui reikalingų medžiagų pasiskirstymu tarp rūšių. Kuo eglės želdinių sudėtyje daugiau, tuo vidutinis aukštis 
mažesnis (7 pav.). 
 
 

 
7 pav. Vidutinis pušies želdinių aukštis priklausomai nuo rūšinės sudėties (Ncl augavietėje) 

Tiriant vidutinio pušies želdinių skersmens priklausomybę nuo rūšinės sudėties Ncl augavietėje, didžiausias 
vidutinis skermsuo (41 mm) nustatytas grynuose pušies želdiniuose. Mažiausias vidutinis skersmuo (39 mm) nustatytas 
6P4E rūšinės sudėties želdiniuose. Toks dėsningumas gali būti paaiškinamas kitų medžių rūšių konkurencija bei 
nevienodu augimui reikalingų medžiagų pasiskirstymu tarp rūšių. Kuo eglės želdinių sudėtyje daugiau, tuo vidutinis 
skersmuo mažesnis  (8 pav.).  

 

 
8 pav. Vidutinis pušies želdinių skersmuo priklausomai nuo rūšinės sudėties (Ncl augavietėje) 

Išvados 
 

1. Šiaulių miškų urėdijoje Vainagių bei Kurtuvėnų girininkijose mišriuose želdiniuose, pušis geriausiai prigijo 
Ncl augavietėje – 89 proc. Blogiausiai prigijo Lbl augavietėje – 81 proc. 

2. Įvertinus mišrinimo įtaką pušies prigijimui nustatyta, kad pušis geriausiai (88 proc.) prigijo sklypuose, 
kuriuose ji gausiai (4–5 dalys) sumišrinta su egle. Prasčiausiai (77 proc.) prigijo gryni pušies želdiniai. 

3. Mišriuose 7 metų amžiaus  pušies želdiniuose didžiausias vidutinis pušies medelių aukštis (204 cm) ir 
skersmuo (44 mm) buvo Ncl augavietėje. Mažiausias vidutinis aukštis (71 cm) ir skersmuo (15 mm) nustatyti 
Lbl augavietėje. 

4. Ncl augavietėje 7 m. amžiaus didžiausias vidutinis pušies medelių aukštis (216 cm) ir skersmuo (41 mm) 
nustatyti grynuose pušies želdiniuose. Mažiausias vidutinis medelių aukštis (187 cm) ir skersmuo (39 mm) 
nustatyti mišriuose želdiniuose, esant mišrinimo schemai 6P4E. 
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Kaunas, Lututė, p. 112–115. 
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CONDITION ASESSESSEMENT AND COMPERATIVE ANALYSIS OF PINE SPROUTS 
AND SELF-CONTAINED SAPLINGS IN SE ŠIAULIŲ FORESTRY ENTERPRISE, 
VAINAGIAI AND KURTUVĖNAI FOREST DISTRICTS 
 
Kęstutis STANISLOVAITIS 
 
Summary 

 
The study was carried out at Šiauliai Forest Enterprise, State Enterprise of Vainagiai and Kurtuvėnai Forestry. 
The aim of the work is to investigate the condition of pine sprouts and naturally regenerated stands. The object 
of the work are pine plantations established in 2009 - 2012. The tasks are solved: to investigate the growth of 
pine stands in different vegetation areas using different reproduction and planting technologies, comparing the 
condition of growth in planted and naturally regenerated stands.  
For the research were selected 26 plots of planted and naturally regenerated pine stands. Stands were established 
in 2009 - 2012. The plantations and naturally regenerated stands were evaluated in accordance with the "Forest 
plantation and grassland accounting and assessment methodology" (Regulations for restoration and reforestation 
of forests, 2015). It was determined that the best pine forests in mixed and pure pine forests were found in the 
Ncl site. The maximum survival of plantations in mixed and pure plantations was established at Nbl plant site. In 
the estimation of average stands, the highest average height and diameter were determined at Ncl site.  

 
Keywords: pine sprouts, site, survival. 
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Daugiatikslio miško naudojimo  sekcija 
 

APVALIOSIOS MEDIENOS MATAVIMO FOTAGRAMETRINIU METODU 
TIKSLUMAS. INTERAKTYVIOS SISTEMOS „TIMBETER“ ATVEJIS  

 
Karol BALCEVIČ 

 
Santrauka 

 
Apvaliosios medienos pjautinųjų rąstų tūris tarpiniuose medienos sandėliuose fotogrametriniu matavimo metodu 
įvertinamas greičiau nei rankiniu vienetiniu. Fotogrametrinio apvaliosios medienos matavimo rezultatai yra 
nuotraukos – įrodymas ginčams spręsti ir tolesnei medienos apskaitai. Tyrimo metu analizuotas fotogrametrinio 
metodo tikslumas matuojant pušies, eglės, beržo, juodalksnio ir drebulės pjautinųjų rąstų skersmenis ir nustatant 
jų tūrį. Analizės metu buvo išskirtos dvi priežastys, lemiančios sistemines paklaidas: rąstų kambliškumas ir 
blogai sulyginti rąstų galai rietuvėse. Matuojant fotogrametriniu metodu rąstų tūris yra mažinamas. Vidurinių 
rąstų, atsižvelgiant į medžių rūšį, tūrio apskaičiavimo metodą ir asortimentą, tūris svyruoja nuo -0,9 iki -5,5 %. 
Neigiamos sisteminės kamblinių rąstų tūrio paklaidos pagal medžio rūšį, tūrio apskaičiavimo metodą ir 
sortimentą svyruoja nuo -0,8 iki -8,9 %. Nesulyginti rąstų galai rietuvėje plongalio skersmenį vidutiniškai gali 
mažinti arba didinti nuo -7,9 iki 7,8 %. Matuojant pjautinųjų rąstų rietuves fotogrametriniu metodu, kai tūris 
apskaičiuojamas pagal rąstų tūrio lenteles, tiksliausi rezultatai gaunami rietuvėse, kurių tūris siekia nuo 10 iki 50 
kietmetrių. 

Raktiniai žodžiai: fotogrametrinis metodas, vienetinis metodas, tūris, skersmuo, pjautinieji rąstai. 

 
Įvadas 

  
Apvaliosios medienos tūriui nustatyti XX a. pab. ir XXI a. pr. daugelyje Europos ir besivystančių pasaulio šalių 

apvalioji mediena matuota rankiniu būdu. Tuo laikotarpiu automatizuotos medienos apskaitos sistemos ir jų įrengimas 
buvo brangus, todėl tokias technologijas galėjo taikyti tik pažangios miško pramonėje pasaulio valstybės. Kanadoje, 
Skandinavijos šalyse, JAV padarytas didžiulis medienos tūrio bei kokybės vertinimo automatizuotais ar nuotoliniais 
metodais proveržis (Adjanohoun et al., 1998, Bjorklund, Moberg, 1999, Bocur, 2003, Mueller, 2012, Rais, Pretzsch, 
Willem, Kuilen, 2013, Pereira et al., 2014).   

Lietuva stengiasi neatsilikti nuo kitų šalių ir sparčiai ėmė taikyti inovatyvias technologijas miško ruošos, 
pramonės ir medienos apskaitos sistemose. Lietuvos lentpjūvėse UAB „Likmerė“ (faneros lukšto gamykloje), UAB 
„Stora Enso Lietuva“ ir UAB „Sakuona“ automatizuotomis linijomis, lazeriniu skeneriu yra matuojamas rąsto skersmuo 
ir ilgis. 2016 metais Estijoje buvo sukurta sąveikioji medienos apskaitos sistema „Timbeter“,  leidžianti  greitai 
išmatuoti apvaliąją medieną  ir nustatyti tūrį (http://www.timbeter.com/lt). Lietuvoje ji bandyta ir testuota keliose miškų 
urėdijose (Petrauskas ir kt.,  2016), o šiais metais įdiegta visuose Valstybinių miškų urėdijos padaliniuose. Mokslinio 
tyrimo tikslas – įvertinti sąveikiosios medienos apskaitos sistemos „Timbeter“ veikimo tikslumą ir apvaliosios 
medienos pjautinųjų rąstų vienetinio matavimo galimybes. 

 
Darbo tikslas – išanalizuoti sąveikiosios medienos apskaitos sistemos „Timbeter“, veikiančios fotogrametrinio 
matavimo metodo pagrindu, tikslumą matuojant rąstų skersmenis ir nustatant jų tūrį. 

 
Uždaviniai 

1. Fotogrametriniu matavimo metodu įvertinti pjautinųjų rąstų skersmens matavimo tikslumą. 
2. Fotogrametriniu matavimo metodu įvertinti kamblinių pjautinųjų rąstų tūrio nustatymo tikslumą.  
3. Fotogrametriniu matavimo metodu įvertinti pjautinųjų rąstų rietuvių tūrio nustatymo tikslumą.  

Tyrimo objektas ir vieta 
 
VĮ Valstybinių miškų urėdija Nemenčinės regioninio padalinio Arvydų girininkijos tarpiniuose medienos 

sandėliuose matuoti pjautinieji pušies, eglės, beržo, juodalksnio ir drebulės rąstai. 
 

Tyrimų metodika 
 
Tarpiniuose medienos sandėliuose pušies, eglės, beržo, juodalksnio ir drebulės pjautinieji rąstai matuoti 

vienetiniu rankiniu ir  fotogrametriniu matavimo metodais. Vienetinis matavimo metodas tyrimo metu laikytas 
etaloniniu, kurio pagrindu testuota sąveikioji apvaliosios medienos apskaitos sistema „Timbeter“. Pjautinieji rąstai 
matuoti ir tūris skaičiuotas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo 
taisyklėmis.  

http://www.timbeter.com/lt
http://www.vivmu.lt/lt/padaliniai/nemencines-regioninis-padalinys/
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Iš surinktų matavimo duomenų programa „Microsoft Office Excel“ sukurta duomenų bazė. Iš viso vienetiniu 
rankiniu būdu 26 rietuvėse pamatuoti 2382 rąstų skersmenys (1 lentelė). Analizuojant surinktus duomenis kiekvieno 
rąsto tūris buvo apskaičiuojamas  dviem tūrio nustatymo metodais: pagal rąstų tūrio lenteles ir nupjautinio kūgio 
formulę. Rąstų tūris buvo apskaičiuojamas atskirai  vienetiniu rankiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais. 
Skirtumas tarp jų išreiškiamas procentine tūrio paklaida (1 formulė): 

 
                                                            ΔV=100(Vfot- Vetalon)/Vetalon;                                                                             (1) 

čia Vfot – fotogrametriniu būdu įvertintas rąsto tūris m3;  

Vetalon – etaloniniu metodu įvertintas rąsto tūris m3. 

 

 
Taikant  statistinės analizės programų paketą Statistica 10 buvo analizuojamos atsitiktinės ir sisteminės rąstų 

skersmens matavimo ir tūrio nustatymo paklaidos, kurios buvo įvertinamos formuojant paklaidų skirstinius bei taikant  
dispersinę analizę (ANOVA). Tūrio matavimo paklaidų normališkumo įvertinimas buvo nustatytas pagal Kolmogolovo 
ir Smirnovo bei Lilieforso testus. 

 
1 lentelė. Empirinių duomenų suvestinė 

 

Medžių 
rūšis 

Sortimento 
ilgis m 

Rąstų 
skaičius 

vnt. 

Minimalus 
skersmuo 

cm 

Maksimalus 
skersmuo 

cm 

Skersmens 
vidurkis 

cm 

Rietuvių 
skaičius 

Tūris (rąstų 
tūrio 

lentelės) m3 

Pušis 
6 477 16,0 44,1 29,5 7 251,7 

4,8 914 18,0 36,4 26,0 7 287,6 

Eglė 
6 293 18,0 47,7 26,3 3 124 

4,8 217 18,0 43,1 26,5 1 71,3 
Beržas 3,2 289 15,4 43,3 24,4 4 52,3 

Juodalksnis 6 44 19,4 30,5 25,1 1 16,5 
3 86 15,5 32,1 23,9 1 13,9 

Drebulė 3 62 21,7 44,9 31,9 2 17,6 
Iš viso   2382       26 834,9 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus pjautinųjų rąstų tūrio įvertinimo fotogrametriniu metodu paklaidų dispersinę analizę buvo nustatyta (1 

pav.), kad lyginant tūrį, apskaičiuotą pagal skersmens rankinio ir fotogrametrinio matavimo duomenis, kai naudojamos 
rąstų tūrio lentelės, vidutinės 6 metrų ilgio vidurinių pušies rąstų tūrio paklaidos yra neigiamos ir siekia -2,7 %, eglės – -
2,5 %, juodalksnio – -2,4 %. Neigiamos 6 metrų ilgio kamblinių rąstų paklaidos yra mažesnės: pušies siekia -0,8 %, 
eglės – -1 %, juodalksnio – -1,7 %.  Vidutinės 4,8 metro vidurinių pušies rąstų tūrio paklaidos taip pat yra neigiamos ir 
siekia -2,6 %, eglės – -3,1 %. Neigiamos 4,8 metro ilgio kamblinių rąstų paklaidos yra mažesnės: pušies siekia -2,2 %, 
eglės – -3 %. Vidutinės 3,2 metro ilgio vidurinių beržų, taip pat 3 metrų ilgio vidurinių juodalksnio ir drebulės rąstų 
tūrio paklaidos yra neigiamos: beržo siekia -1,7 %, juodalksnio – -2 %, drebulės – -5,5 %. Neigiamos kamblinių 3,2 
metro  beržo ir 3 metrų juodalksnio rąstų paklaidos yra didesnės: atitinkamai -2,8 % ir -2,8 %. Neigiamos 3 metrų ilgio 
kamblinių drebulės rąstų paklaidos yra mažesnės (-4,6 %). Nustatytas vidutinis sisteminių paklaidų skirtumas tarp 
vidurinių ir kamblinių rąstų rodo, kad sisteminė 6 metrų ilgio kamblinių rąstų, matuojant juos fotogrametriniu  metodu, 
kai tūris apskaičiuojamas pagal rąstų tūrio lenteles, paklaida yra mažesnė: pušies – 1,9 %, eglės – 1,5 %, juodalksnio – 
0,7 %. Atitinkamai 4,8 metro ilgio kamblinių rąstų tūrio įvertinimo sisteminė paklaida yra mažesnė: pušies – 0,4 %, 
eglės – 0,1 %. Sisteminė 3,2 metro ilgio kamblinių beržo rąstų tūrio įvertinimo paklaida yra didesnė 1,1 %.  Sisteminė 3 
metrų ilgio kamblinių  juodalksnio rąstų tūrio įvertinimo paklaida yra didesnė 0,8 %, o drebulės  – 0,9 % mažesnė. 

Lyginant tūrį, apskaičiuotą pagal skersmens rankinio ir fotogrametrinio matavimo duomenis, kai naudojama 
nupjauto kūgio formulė (1 pav.), vidutinės 6 metrų ilgio vidurinių pušies rąstų tūrio paklaidos yra neigiamos ir siekia -
1,5 %, eglės – -2,6 %, juodalksnio – -4 %. Neigiamos 6 metrų ilgio kamblinių rąstų paklaidos yra mažesnės: pušies 
siekia -1 %, o vidutinės eglės ir juodalksnio tūrio paklaidos yra didesnės atitinkamai -2,8 % ir -4,2 %. 4,8 metro ilgio 
vidurinių rąstų taip pat yra neigiamos ir pušies siekia1,8 %, eglės –1,9 %. Neigiamos 4,8 metro ilgio kamblinių rąstų 
paklaidos yra didesnės: pušies siekia -2,5 %, eglės – -2,3 %. Vidutinė 3,2 metro ilgio vidurinių beržo rąstų tūrio 
paklaida yra neigiama (-1,4 %), o neigiama kamblinių beržo rąstų paklaida yra didesnė (-5,3 %). Vidutinės 3 metrų ilgio 
vidurinių rąstų tūrio paklaidos yra neigiamos: juodalksnio siekia -0,9 %, drebulės – -4,7 %. Neigiamos 3 metrų ilgio 
kamblinių rąstų paklaidos yra didesnės: juodalksnio – -1 %, drebulės – -8,9 %. Nustatytas vidutinis sisteminių paklaidų 
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skirtumas tarp vidurinių ir kamblinių rąstų rodo, kad neigiama sisteminė 6 metrų ilgio kamblinių rąstų, matuojant juos 
fotogrametriniu metodu, kai tūris apskaičiuojamas pagal nupjautinio kūgio formulę, paklaida yra mažesnė pušies (0,5 
%), eglės ir juodalksnio yra didesnė 0,2 %. Atitinkamai neigiama sisteminė 4,8 metro ilgio kamblinių rąstų tūrio 
įvertinimo paklaida yra didesnė: pušies – 0,7 %, eglės – 0,4 %. Neigiama sisteminė 3,2 metro ilgio kamblinių beržo 
rąstų tūrio įvertinimo paklaida didesnė 3,9 %. Neigiama sisteminė 3 metrų ilgio kamblinių rąstų tūrio įvertinimo 
paklaida yra didesnė 0,1 %, o drebulės – 4,2 %. 
 

    

 

3 pav. Fotogrametrinio matavimo metodo vidutinės sisteminės (BIAS) paklaidos 

Analizuojant rąstų rietuvių sukrovimo kokybės poveikį jų tūrio nustatymo paklaidoms nustatyta, jog rąstai, kurie 
yra įlindę arba išlindę daugiau nei 15 cm už bendros rietuvės sienos, atitinkamai mažina arba didina rąsto plongalio 
skersmenį. Buvo apskaičiuota, kad 6 ir 4,8 metro ilgio pušies sortimento įlindę rąstai vidutiniškai mažina rąstų 
plongalio skersmenį nuo -7,7 iki -6,6 %, o išlindę didina nuo 7,8 iki 7,0 % (2 pav.)  

 

 
2 pav. Pušies rąstų galų sulyginimo rietuvėje įtaka jų skersmens nustatymo tikslumui fotogrametriniu metodu 

 
 

 Panaši tendencija matyti 6 ir 4,8 metro ilgio eglės sortimentuose, kuriuose įlindę rąstai mažina plongalio 
skersmenį nuo -6,5 iki -7,1 %, o išlindę didina nuo 7,8 iki 7,1 % (3 pav.).  
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3 pav. Eglės rąstų galų sulyginimo rietuvėje įtaka jų skersmens nustatymo tikslumui fotogrametriniu metodu 
 

 Įlindę 6 ir 3 metrų juodalksnio rąstai matuojant fotogrametriniu metodu vidutiniškai mažina plongalio skersmenį 
nuo -5,1 iki -7,3 %, o išlindę 3 metrų juodalksnio rąstai plongalio skersmenį didina 5,5 % (4 pav.). 

4 pav. Juodalksnio rąstų galų sulyginimo rietuvėje įtaka jų skersmens nustatymo tikslumui fotogrametriniu metodu 
 

 

3,2 metro ilgio beržo rąstai, rietuvėje įlindę daugiau nei 15 cm, vidutiniškai mažina plongalio skersmenį 7,6 %, o 
išlindę didina 7,8 %. 3 metrų drebulės rąstai, įlindę daugiau nei 15 cm, mažina plongalio skersmenį -7,9 %, o išlindę 5,4 
% (5 pav.).  
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5 pav. Beržo ir drebulės rąstų galų sulyginimo rietuvėje įtaka jų skersmens nustatymo tikslumui fotogrametriniu metodu 
 

Atlikus pjautinųjų rąstų skersmens įvertinimo fotogrametriniu metodu atsitiktinių paklaidų analizę nustatyta (2 
lentelė), kad 77,5 % matuotų rąstų skersmuo atitiko ±1 cm leistiną paklaidą, privalomas atitikimų skaičius yra 95 %. Į 
±1,5 cm leistiną paklaidą pateko 89 % visų matavimų (privalomas pasiskirstymas yra 100 %). Visos fotogrametriniu 
metodu matuotos rąstų plongalio skersmens paklaidos (100 %) patenka tik į ±5 cm paklaidą. Atitinkamai 
fotogrametriniu metodu matuotų rąstų storgalio skersmens nustatymo atsitiktinės paklaidos yra didesnės. Į ±1 cm 
paklaidos intervalą pakliūva tik 67,3 % visų matavimų, į ±1,5 cm paklaidos intervalą – 82,2 %. Visos fotogrametriniu 
metodu matuotos rąstų storgalio skersmens paklaidos (100 %) patenka į ±10 cm paklaidos intervalą.  

Tiriant rąstų tūrio nustatymo tikslumą vadovaujamasi teorinėmis rąsto tūrio matavimo paklaidomis. Matuojant 
fotogrametriniu metodu bei tūrį apskaičiuojant pagal rąstų tūrio lenteles nustatyta, kad į ±5 % paklaidos ribas patenka 
51,2 % visų rąstų, pagal teorinį skirstinį turėtų būti 68,3 % (2 lentelė). Atitinkamai į dvigubą ±10 % teorinių paklaidų 
intervalą patenka 86,6 % visų rąstų tūrio įvertinimų, į trigubą ±15 % teorinių paklaidų intervalą patenka  94,1 % visų 
rąstų tūrio įvertinimų, pagal teorinį skirstinį atskirų rąstų skaičius atitinkamai turėtų būti (ar čia minuso ženklas?) 95,0 
% ir 100 %.  

Tiriant rąstų tūrio nustatymo tikslumą fotogrametriniu metodu, kai tūris apskaičiuojamas pagal nupjautinio kūgio 
formulę, nustatyta, kad į ±5 % teorinę paklaidą patenka 68,4 % visų rąstų tūrio nustatymo paklaidų ir atitinka teorinį 
normaliojo skirstinio dažnį (68,3 %). Atitinkamai į dvigubos ±10 % ir trigubos ±15 % teorinės paklaidos ribas patenka 
93,0 % ir 98,3 % paklaidų, pagal normaliojo pasiskirstymo skirstinį turėtų patekti 95,0 ir 100 %, t. y. atsitiktinės 
paklaidos yra tik šiek tiek  didesnės. 

Analizuojant rietuvių tūrio nustatymo fotogrametriniu metodu tikslumą, kai tūris apskaičiuojamas pagal rąstų 
tūrio lenteles, nustatyta, kad rietuvės, kurių tūris iki 10 kietmetrių, į leistinos tūrio matavimo paklaidos ribas (±6 %) 
patenka tik 50 % visų rietuvių, o normatyvuose reglamentuota 100 %  (2 lentelė). Rietuvėms nuo 10 iki 50 kietmetrių 
leistina ±4 % tūrio matavimo paklaida  šimtu procentų atvejų. Pagal šio tyrimo rezultatus  į leistinas paklaidos ribas 
patenka 94 % visų rietuvių. Didesnėms  kaip 50 kietmetrių rietuvėms leistina ±3 %  tūrio matavimo paklaida yra šimtu 
procentų atvejų. Pagal mūsų tyrimų rezultatus reglamentuotą rietuvių tūrio įvertinimo tikslumą galima pasiekti tik 67 % 
atvejų. Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog matuojant pjautinuosius rąstus fotogrametriniu matavimo metodu 
tūrio nustatymo sisteminės paklaidos svyravimas nepriklauso nuo medžio rūšies. Nedidelės įtakos sisteminės tūrio 
nustatymo paklaidos kintamumui turi kamblinių rąstų kiekis rietuvėje, o lemiamas veiksnys yra rietuvės sukrovimo 
kokybė. Tiksliau rąstų tūris nustatomas fotogrametriniu metodu, kai jam apskaičiuoti naudojama nupjautinio kūgio 
formulė, tačiau praktiškai pritaikyti šį metodą galima tik  esant galimybei rąstus nufotografuoti iš abiejų galų.  
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2 lentelė. Atsitiktinės pjautinųjų rąstų skersmens ir tūrio bei jų rietuvių tūrio įvertinimo paklaidos 
 

Rąstai 
Normatyvuose reglamentuotas skersmens matavimo paklaidų pasiskirstymas % 95,0 100  

Leistinos rąstų skersmens matavimo paklaidos (cm) matuojant rankiniu būdu ±1 ±1,5  
Plongalių skersmuo    

Fotogrametriniu metodu nustatytas paklaidų skersmens matavimo pasiskirstymas % 77,5 89 100 

Faktinės rąstų skersmens matavimo paklaidos (cm) matuojant fotogrametriniu būdu ±1 ±1,5 ±5 
Storgalių skersmuo    

Fotogrametriniu metodu nustatytas paklaidų skersmens matavimo pasiskirstymas % 67,3 82,2 100 
Faktinės rąstų skersmens matavimo paklaidos (cm) matuojant fotogrametriniu būdu ±1 ±1,5 ±10 

    

Leistinos rąsto tūrio matavimo paklaidos (%) matuojant rankiniu būdu   ±5 

Teorinės rąsto tūrio matavimo paklaidos (%) matuojant rankiniu būdu ±5 ±10 ±15 

Teorinis fotogrametriniu metodu nustatytas atskirų rąstų tūrio paklaidų pasiskirstymas % 68,3 95 100 

Faktinis fotogrametriniu metodu nustatytas atskirų rąstų tūrio paklaidų pasiskirstymas % (rąstų tūrio lentelės)  51,2 86,6 94,1 
Faktinis fotogrametriniu metodu nustatytas atskirų rąstų tūrio paklaidų pasiskirstymas % (nupjautinio kūgio 
formulė)  68,4 93,0 98,3 

Rietuvės  
Rietuvių dydis m3 <10  10–50 >50 

Normatyvuose reglamentuotas paklaidų pasiskirstymas % 100 100 100 

Leistinos rietuvių tūrio matavimo paklaidos (%) matuojant fotogrametriniu būdu ±6 ±4 ±3 

Faktinis fotogrametriniu metodu nustatytas paklaidų pasiskirstymas %  50 94  67  

 
Išvados 

 
1. Neigiama sisteminė kamblinių rąstų, matuotų fotogrametriniu metodu, kai tūris apskaičiuotas pagal rąstų 

tūrio lenteles, paklaida yra didesnė 3,2 metro ilgio beržo ir 3 metrų ilgio juodalksnio rąstų nei šių sortimentų 
vidurinių rąstų. Neigiama sisteminė kamblinių rąstų, kai tūris apskaičiuotas pagal nupjautinio kūgio formulę, 
paklaida yra didesnė nei visų viduriniųjų rąstų sortimentų, išskyrus 6 metrų ilgio pušies pjautinuosius rąstus.  

2. Rąstai nesulygintais galais rietuvėje gali vidutiniškai mažinti arba didinti rąsto plongalio skersmenį nuo -7,9 
iki 7,8 %. 

3. Tiksliausias rezultatas, vertinant apvaliosios medienos kiekį fotogrametriniu metodu, kai tūris buvo 
apskaičiuojamas pagal rąstų tūrio lenteles, gautas vidutinio dydžio – nuo 10 iki 50 kietmetrių – pjautinųjų 
rąstų rietuvėse. 
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PRECISION OF PHOTAGRAMMETRIC METHOD FOR MEASURING FLOATING 
WOOD. TIMBETER INTERACTIVE CASE 
 
Karol BALCEVIČ 

 
Summary 

 
The volume of round wood saw logs in temporary wood storages faster is evaluated by using photogrammetric 
measurement method than manually. Photogrammetric round wood measurements are photos - evidence for 
dispute resolution and further wood accounting. During the study analyzed the photogrammetric method of 
measuring the accuracy of pine, spruce, birch, aspen and alder saw logs diameter and the determination of their 
volume. Two reasons for systemic errors were distinguished: the log buttress and the bad alignment of the log 
ends in the stacks. When measured by a photogrammetric method, the volume of logs is reduced. For middle 
logs this reduction, depending on the tree species, volume calculation method and assortment, ranges from -0.9 
to -5.5%. The systematic reduction error for but logs, depending on tree species, volume calculation method and 
assortment, varies from -0.8 to -8.9%. Unbalanced ends of logs in the stack can decrease or increase diameter 
from -7.9 to 7.8%. When measuring the volume of saw log stacks by photogrammetric method, when the volume 
is calculated according to the log volume tables, the most accurate results are obtained for stacks, the volume of 
which ranges from 10 to 50 cubic meters. 

Keywords: photogrammetric method, unit method, volume, diameter, sawn logs. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 

PRODUKTYVIAUSIŲ BRĘSTANČIŲ LIETUVOS EGLYNŲ (Picea abies L.) 
DENDROMETRINIS ĮVERTINIMAS 
 

Eglė BARTASEVIČIŪTĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimo tikslas –  įvertinti produktyviausius bręstančius grynus Lietuvos eglynus ir nustatyti , dėl kokių 
priežasčių šie medynai produkuoja. Buvo tirti 0,5 ha ir didesnio ploto 57–68 metų amžiaus produktyviausi 
paprastosios eglės medynai. Tyrimų objektai išsidėstę Raseinių, Šilutės, Rietavo bei Telšių miškų urėdijose, t. y. 
Lietuvos vakarinėje dalyje. Medynams įvertinti apskaitos aikštelių skaičius buvo nustatytas atsižvelgiant į 
Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos (2016) 24.3 priedą. Apskaitos aikštelėje buvo nustatomi augimą 
atspindintys dendrometriniai (aukštis, skersmuo, žalių ir  sausų šakų aukštis, Krafto klasė) ir  selekciniai 
(kreivumas ir jo pobūdis, šakų storis, dviviršūniškumas, pasvirimas) rodikliai. Skrituliniai miško tyrimo bareliai 
išskirti ir medžiai  juose matuoti  regimuoju metodu  su matavimo elementais .  Nustatyta, kad miškotvarkos 
instituto pateikti medynų aukščiai vidutiniškai yra apie 2 m didesni, nei gauti atliktų  tyrimų metu. Vidutiniai 
medynų skersmenys mažesni nei miškotvarkos duomenyse. Tirtų medynų tūris  gautas 691 m³/ha mažesnis nei 
pateiktas miškotvarkos duomenyse.  

 
Raktiniai žodžiai: produktyvumas, našumas, eglynai. 

 
Įvadas 
 

Viena iš labiausiai paplitusių mūsų šalies miškuose medžių rūšių, palyginti sėkmingai atželiančių medynų 
palajyje, yra paprastoji eglė.  Miškų ūkio statistikos duomenimis (2017 m.), Lietuvoje eglynai užima 429,5 tūkst. ha. 
Labiausiai eglynai išplitę vakarinėje, šiaurinėje ir vidurinėje šalies dalyje. 

Miškui didelę įtaką daro žmogaus ūkinė veikla, todėl ūkininkaujant miške būtina rūpintis ne tik kaip išauginti 
reikiamą medienos kiekį, bet ir kaip išauginti geriausios kokybės medieną. Medienos kokybė priklauso nuo daugelio 
įvairių veiksnių: šakotumo, kreivumo, pakenkimų ir kt. (Vasiliauskas, 2009). Svarbu išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių 
tiriami medynai išsiskiria iš kitų tokio pat amžiaus medynų. Kokie veiksniai turėjo įtakos medynų produktyvumui. 
  
Darbo tikslas – įvertinti produktyviausius bręstančius grynus Lietuvos eglynus ir nustatyti,  dėl kokių priežasčių šie 
medynai produkuoja 2–2,5 karto didesnius tūrius nei vidutiniai statistiniai šio amžiaus eglynai. 
 
Uždaviniai  
 

1. Įvertinti produktyviausių Lietuvos eglynų dendrometrinius parametrus.  
2. Įvertinti produktyviausių Lietuvos eglynų kokybinius rodiklius bei realią medynų sanitarinę būklę. 

 
Tyrimo objektas ir vieta  
 

Tyrimai atlikti 2017 metais 12 grynų 57–68 metų amžiaus Lietuvos eglynų, kurių plotas kito nuo 0,5 ha iki 2,1 
ha, o tūris siekė 650 m3/ha ir daugiau.  

Tiriami medynai išsidėstę Lietuvos vakarinėje dalyje – Raseinių, Šilutės, Rietavo bei Telšių urėdijose. 
 
Tyrimų metodika 
 

Medynų dendrometriniai rodikliai buvo nustatomi laikinose tyrimų aikštelėse, kurių centrai buvo žymimi  ne 
mažiau nei 30 m nuo sklypo ribos. Minimalus apskaitos aikštelių skaičius medyne buvo nustatytas atsižvelgiant į 
Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos (2016) 24.3 priedo bei Miško želdinių ir žėlinių apskaitos vertinimo 
metodikos (2016) reikalavimus. 0,5–1,0 ha ploto sklypuose buvo išskiriamos 3 apskaitos aikštelės, 1,1–2,0 ha – 4 
apskaitos aikštelės, 2,1–3,0 ha – 5 apskaitos aikštelės. Lauko darbų metu apskaitos aikštelės buvo žymimos naudojantis 
rankiniu GPS prietaisu Mobile Mapper6. 

Norint įvertinti našiausius Lietuvos eglynus pagal dendrometrinius rodiklius, buvo 1,3 m aukštyje matuojami 
visi storesni nei 8 cm medžiai. Buvo nustatyti kiekvieno į apskaitos aikštelę patenkančio medžio  dendrometriniai 
(aukštis, skersmuo, žalių bei sausų šakų aukštis, Krafto klasė) bei selekciniai (kreivumas ir jo pobūdis, šakų storis, 
dviviršūniškumas, pasvirimas) rodikliai. 
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Įvertintas esamas pomiškis (vnt./ha), trako tankis, trako rūšys (3 pagrindinės) ir žolinė danga. Buvo patikslinta 
kiekvienos apskaitos aikštelės augavietė pagal indikatorines rūšis ir  įvertintas paklotės storis. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Didžiausią įtaką  medyno produktyvumui turi   į medyną patenkančios energijos kiekis, jos sunaudojimo 
medžiuose ir arduose efektyvumas, dirvožemio našumas, medyną sudarančių medžių kokybė ir produktyvumas bei 
optimalus jų skaičius ploto vienete. 

Vertinant regimuoju  būdu, medžiai medynuose buvo suskirstyti į pirmą (vyraujantį) ir antrą (žemutinį) ardus. 
Antras ardas medyne išskiriamas, kai jį sudarančių medžių vidutinis aukštis yra didesnis nei 4 m ir 25 % mažesnis už 
pirmojo ardo medžių aukštį. 

Miškotvarkos duomenimis, vidutiniai medynų aukščiai siekė 27–31 m. 
Analizuojant realius tyrimo duomenis nustatyta, kad vidutiniai I ardo aukščiai kito nuo 26 iki 29 m, o II ardo – 

nuo 17 iki 22 m (1 pav.).  

 
1 pav. I ir II ardų vidutiniai aukščiai bei jų palyginimas su miškotvarkos duomenimis (standartinė paklaida P < 0,05) 

 
Atlikta tyrimo duomenų analizė rodo, kad vidutiniai I ardo medynų skersmenys kito nuo 25 iki 33 cm, o II ardo 

– nuo 16 iki 21 cm. Didžiausias vidutinis skersmuo I arde nustatytas 243 kv. 26 skl. – 33cm, mažiausias – 91 kv. 10 skl. 
– 25cm.  

Ištyrus medynus  ir palyginus su miškotvarkos duomenimis konstatuota, kad 5 sklypuose ( 5 kv. 27 skl., 91 kv. 
10 skl., 1678 kv. 28 skl. 24 kv. 41 skl. ir 243 kv. 26 skl.)  vidutiniai I ardo  skersmenys buvo didesni nei pateiktieji 
miškotvarkos duomenyse , 5 sklypuose (126 kv. 22 skl., 10 kv. 13 skl., 722 kv. 18 skl., 1678 kv. 20 skl., 78 kv. 17 skl.) 
– mažesni ir 2 sklypuose (5 kv. 17 skl., 144 kv. 55 skl.)  atitiko vidutinius  miškotvarkos duomenis (2 pav.). 

Vertinant visų sklypų I ir II ardo medžių vidutinius skersmenis  miškotvarkos duomenyse pateikti skersmenys 
yra  didesni. 
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2 pav.  I ir II ardų vidutiniai skersmenys bei jų palyginimas su miškotvarkos duomenimis (standartinė paklaida P < 
0,05) 

 
Siekiant nustatyti tikslų medienos tūrį, esantį 1 ha,  kiekvienas medis buvo įvertintas pagal nenukirsto miško 

„Medienos tūrio lenteles“. Apskaičiavus medynų tūrius, gauti rezultatai buvo palyginti su miškotvarkos instituto 
pateikiamais duomenimis. Nustatyta, kad našiausias 91 kv. 10 skl. augantis medynas, kurio 1 ha  tūris siekia 805 m3. 
Vidutinis vieno medžio tūris šiame sklype buvo  1,048 m3. 

Palyginus su miškotvarkos instituto duomenimis (57–68 m. medynuose), tirtų medynų  tūris buvo 691 m³/ha 
mažesnis. 

Medynai, kurių tūriai yra didesni nei miškotvarkos nustatytieji, susitelkę Telšių miškų urėdijoje.  
Mažiausias medyno tūris nustatytas Raseinių miškų urėdijos 126 kv. 22 skl. (414 m3/ha). Miškotvarkos 

duomenimis, jis yra vienas iš produktyviausių medynų. Tai galima paaiškinti tuo, kad medyne buvo didelis iškritusių 
medžių kiekis dėl stelbimo, vėjavartų (3 pav.). Šiame medyne nustatytas vieno medžio vidutinis tūris – 0,783 m3.  Tirtų 
medynų vidutinis vieno medžio tūris nesiekė daugiau nei 0,780 m3 . Medienos tūrio skirtumas tarp atliktų matavimų ir 
miškotvarkos instituto duomenų – 286 m3 . 
.  

 
3 pav. Medynų tūrių palyginimas su miškotvarkos duomenimis 
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Medyno skalsumas  atspindi medyno   ir normalaus medyno tūrių santykį. Normalus medynas yra toks, kuriame 
medžių lajos yra visiškai susivėrusios ir jų santykinis skalsumas prilyginamas 1,0. 

Palyginus I ir II ardų skalsumus su miškotvarkos duomenimis matyti, kad didžiausio skalsumo medynas yra 78 
kv. 17 skl., kurio I ardas yra 1,5, o II ardas – 0,2 skalsumo. 

Mažiausias skalsumas apskaičiuotas 126 kv. 22 skl., kurio I ardo skalsumas yra tik 0,5, o II ardo – 0,1. Tam 
turėjo įtakos didelis medžių iškritimas dėl stelbimo ir vėjavartų. Apskaičiavus medžių kiekį kiekviename sklype, 
konstatuota, kad mažiausias jų kiekis rastas 126 kv.  22 skl. – 592 medžiai (4 pav.). 

Vidutinis abiejų ardų medynų skalsumas  atitiko miškotvarkos  duomenis –1,2. 

 
.. 
 
4 pav. Išmatuotų medynų I ir II ardų skalsumo palyginimas su miškotvarkos duomenimis 
 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad miškotvarkos instituto pateikti medynų aukščiai vidutiniškai yra apie 2 m didesni, nei 
gautiatliktų  tyrimų metu.  

2. Vidutiniai medynų skersmenys mažesni nei pateiktieji miškotvarkos duomenyse, nes miškotvarkos darbų 
metu ne visada atsižvelgiama į smulkesnių medžių egzistavimą ir jų skersmenis. 

3. Nustatyta, kad palyginus su miškotvarkos instituto duomenimis (57–68 m. medynuose), tirtų medynų  tūris 
buvo 691 m³/ha mažesnis. 

4.  Gautas vidutinis medyno skalsumas atitiko  miškotvarkos duomenis – 1,2.  
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DENDROMETRIC EVALUATION OF SPRUCE (Picea abies L.) YOUNG HIGH-FOREST 
PRODUCTIVITY 

Eglė BARTASEVIČIŪTĖ 

Summary 

The study was carried out in the most productive stands of the spruce (Picea abies L.), with an area of not less 
than 0.5 ha and aged varies from 57 to 68 years old. Research objects are located in Raseiniai, Šilutė, Rietavas 
and Telšiai forests in west Lithuania. The number of sample plots were chosen in accordance with 
recommendations for forest measurement (2016) from forest management department (2016). Dendrometer 
(height, DBH, height of green and dry branches, Kraft’s classes) and selective (stem straightness, branch 
thickness, forking) parameters were measured on the sites. There were distinguished circular sample plots and 
trees were measured in two methods: visual with tools measure and evaluating method. It was determined that 
the data from Forest management department on average are about 2 m higher than those obtained during 
research and average diameter of the stands is lower. The amount of tested stands is 691 m³ / ha lower than given 
in the forest management department data. 

Keywords: productivity, spruce stand 
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  Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 

NETIESIOGINIŲ TYRIMO METODŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS VILKŲ 
POPULIACIJAI ĮVERTINTI 
 
Tomas DAMULIS 
 
Santrauka 
 

Tyrimo metu buvo anketiniu būdu renkama ir analizuojama medžiotojų nuomonė apie vilkų populiacijos būklę ir 
valdymą. Darbo rezultatai parodė, kad dauguma medžiotojų (65,6 %) mano, kad šiuo metu vilkų skaičius 
Lietuvos teritorijoje yra per didelis. Tačiau dalis medžiotojų (23,4 %) mano, kad niekas nežino tikslaus vilkų 
skaičiaus. Yra galvojančių (9,4 %), kad vilkų skaičius tinkamas. 
Renkant informaciją apie pastebėtus vilkus ar jų veiklos žymes visos šalies mastu 85 % apklaustų medžiotojų 
informaciją siųstų, tačiau 8,3 % nesiųstų, o 6,7 % medžiotojų neturi tam laiko. 
Daugiausia  (88,7 %) yra medžiotojų,   nusiteikusių registruoti vilkų pėdsakus sniege nuosavame medžioklės 
ploto vienete vieną dieną per metus. Tačiau 8,1 % medžiotojų mano, kad neturėtų tam laiko. 
 
Raktiniai žodžiai: vilkų populiacijos, apklausa, medžiotojai. 

  
Įvadas 

 
Vilkai yra sunkiai nuspėjami, dažniausiai yra aktyvūs tamsiuoju paros metu, be to,  keliauja dideliais atstumais. 

Vilkams  būdingas mažas populiacijos tankis. Linnell et al. (1998) padarė išvadą, kad „nustatyti stambiųjų plėšrūnų 
populiacijų gausą ir pokyčius nėra lengva – iš tikrųjų tai yra vienas pačių sunkiausių uždavinių, kurių reikia imtis 
vykdant laukinių gyvūnų populiacijos valdymą. Kiti tyrimai parodė, kad nėra nebrangių būdų nustatyti absoliutų vilkų 
tankį didelėse miškingose teritorijose (Crête, Messier, 1987). Tokią pat išvadą daro ir kiti mokslininkai, tačiau 
teritorijose, kur nebūna sniego, padėtis dar keblesnė (Blanco, Cortes, 2012). Išanalizavus vilkų apskaitas, pateikta 
išvada, kad tiek senesnės, tiek dabartinės apskaitos gali būti naudojamos tik populiacijos dydžiui ir tendencijoms 
nustatyti, jos netinka statistiniams palyginimams (Boitani, Ciucci, 1993). Mokslininkai sutaria, kad populiacijų 
valdymas turėtų būti analizuojamas tarptautiniu mastu, nes stambiųjų plėšrūnų populiacijų teritorijos eina nepaisant 
valstybių sienų (Linnell et al., 2008). 

Šiuo metu yra iškilęs poreikis apsvarstyti ir keisti vilko apsaugos planą ir vilko populiacijos apskaitos metodiką. 
Prieš priimant naujus įstatymus labai svarbu žinoti suinteresuotų asmenų nuomonę. Tai reikalinga tam, kad padaryti  
pakitimai visuomenėje būtų priimti palankiai. Aktualu išsiaiškinti, kokia informacija ir koks vilkų kiekis jau yra 
žinomas, tik pakaktų surinkti ir susisteminti duomenis. 

 
Darbo tikslas – išanalizuoti medžiotojų nuomonę apie vilkų populiacijos būklę ir valdymą.  

 
Uždaviniai 
 

1. Išsiaiškinti medžiotojų nuomonę apie dabartinę vilkų populiacijos būklę. 
2. Atskleisti medžiotojų nuomonę apie nusiteikimą siųsti informaciją apie pastebėtus vilkus ar jų 

veiklą, jei tokia informacija būtų renkama visos šalies mastu. 
3. Ištirti medžiotojų nusiteikimą prisidėti prie vilkų pėdsakų registravimo sniege atitinkamame 

medžioklės ploto vienete vieną dieną per metus. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 
Medžioklės plotų vienetuose „Agurkiškė“, „Medžioklės ragas“, „Ova“, „Papartis“, „Šališkės“, „Žiemkelis“ 

medžiojančių medžiotojų nuomonė apie vilkų populiaciją. 
 

Tyrimų metodika  
 

Vadovaujantis ankstesniais tyrimais ir medžiotojų apklausomis, nustatyta, kad Ežerėlio durpyno ir aplinkinėse 
teritorijose nuolat gyvena vilkų gauja, kuri šiame darbe  pavadinta „Ežerėlio durpyno vilkų gauja“. Šios vilkų gaujos 
teritorija apima  šešis medžioklės plotų vienetus: „Agurkiškė“, „Medžioklės ragas“, „Ova“, „Papartis“, „Šališkės“, 
„Žiemkelis“. „Ežerėlio durpyno“ vilkų gaujos teritorijoje medžiojantiems medžiotojų klubų medžiotojams buvo 
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pateiktos anketos. Anketa buvo siekiama sužinoti medžiotojų nuomonę apie vilkų populiacijos būklę ir valdymą. 
Medžiotojai pateikė savo nuomonę apie: 

• dabartinį vilkų skaičių Lietuvos teritorijoje; 
• medžiotojų įtraukimą į vilkų populiacijos būklės (išplitimo, skaičiaus, sveikatingumo...) nustatymą; 
• svarbą skirti dar didesnį dėmesį nustatant tikslų vilkų skaičių; 
• pastebėtų vilkų ir jų veiklos registraciją ištisus metus; 
• informacijos siuntimą apie pastebėtus vilkus ar jų veiklą, jei tokia informacija būtų renkama visos šalies 

mastu; 
• galimybę prisidėti prie vilkų pėdsakų registravimo sniege atitinkamame medžioklės ploto vienete vieną dieną 

per metus; 
• sumedžiojus vilką, sutikimą atpjauti apatinio iltinio danties šaknies dalį siekiant nustatyti tikslų gyvūno 

amžių . 
 
Taip pat medžiotojai buvo prašomi pateikti informaciją apie savo amžių, lytį. 
Duomenų apdorojimui buvo naudota Microsoft Excel programa. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas   
 

Šešiems medžiotojų klubams: „Agurkiškė“, „Medžioklės ragas“, „Ova“, „Papartis“, „Šališkės“ ir „Žiemkelis“,  
buvo išdalinta 120 anketų. Iš viso buvo užpildytos 63 anketos: 7 anketas užpildė medžiotojų klubo „Agurkiškė“ 
medžiotojai, 6 – „Medžioklės ragas“ medžiotojai, 17 – „Ova“ medžiotojai, 11 – „Papartis“ medžiotojai, 14 – „Šališkės“ 
medžiotojai ir 8 – „Žiemkelis“ medžiotojai. Vidutiniškai iš kiekvieno medžioklės ploto vieneto sugrįžo apie 10 
užpildytų anketų, tai yra 52,5 % nuo išdalintų anketų. Aktyviausiai anketas pildė medžioklės ploto vieneto „Ova“ 
medžiotojai, užpildyta net 85 % išdalintų anketų.  

Apdorojus surinktą informaciją, išsiaiškinta, kad dauguma medžiotojų (65,6 %) mano, kad šiuo metu vilkų 
skaičius Lietuvos teritorijoje yra per didelis (1 pav.). Tačiau dalis medžiotojų (23,4 %) manė, kad niekas nežino tikslaus 
vilkų skaičiaus. Tokia nuomonė, matyt, labai priklausė nuo vidinės medžiotojų grupės nuomonės, nes priklausomai nuo 
medžioklės ploto vieneto taip manančiųjų dalis svyravo nuo 7,1 iki 71,4 %. Be to nustatyta, kad 9,4 % medžiotojų 
galvoja, kad vilkų skaičius tinkamas, o buvo medžioklės ploto vienetų, kur taip manė 50 % . 
 

 
1 pav. Medžiotojų nuomonė apie dabartinį vilkų skaičių Lietuvos teritorijoje 
 

Atskleista, kad, renkant informaciją apie pastebėtus vilkus ar jų veiklos žymes visos šalies mastu, nuo 
63,6 iki 100 % apklaustų medžiotojų informaciją siųstų, tai yra vidutiniškai 85 % medžiotojų (2 pav.). 
Paaiškėjo, kad 8,3 % medžiotojų informacijos nesiųstų, o kai kuriuose  medžioklės ploto vienetuose šis 
procentas siekė net 27,3 %. Taip pat buvo medžiotojų, kurie neturėtų tam laiko, buvo medžioklės ploto 
vienetų, kur tokių medžiotojų  buvo 16,7 %.  Vidutiniškai tai sudarė  6,7 %. 
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2 pav. Ar medžiotojai siųstų informaciją apie pastebėtus vilkus ar jų veiklą, tokią informaciją renkant visos 
šalies mastu 
 

Tyrimas parodė, kad daugiausia  (88,7 %) yra medžiotojų, nusiteikusių  registruoti vilkų pėdsakus  
sniege nuosavame medžioklės ploto vienete vieną dieną per metus (3 pav.). Net dviejų medžioklės ploto 
vienetų medžiotojai vienbalsiai deklaravo, kad prisidėtų tokioje veikloje. Tačiau 8,1 % medžiotojų manė, kad 
neturėtų tam laiko, kai kuriuose būreliuose tokių medžiotojų dalis siekė net 18,2 %. Taip pat buvo 
medžiotojų (iki 7,1 % MPV), kurie tiesiog neprisidėtų prie tokios apskaitos. 
 

 
3 pav. Ar medžiotojai prisidėtų prie vilkų pėdsakų registravimo sniege jūsų medžioklės ploto vienete vieną 
dieną per metus 
 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti , kad medžiotojai vis dėlto yra aktyvi visuomenės dalis,  nusiteikusi  
prisidėti nustatant  vilkų populiacijos būklę. 
 
Išvados 
 

1. Dauguma medžiotojų (65,6 %) mano, kad šiuo metu vilkų skaičius Lietuvos teritorijoje yra per didelis. 
Tačiau dalis medžiotojų (23,4 %) mano, kad niekas nežino tikslaus vilkų skaičiaus. Yra galvojančių (9,4 %), 
kad vilkų skaičius tinkamas. 

2. Renkant informaciją apie pastebėtus vilkus ar jų veiklos žymes visos šalies mastu, 85 % apklaustų 
medžiotojų informaciją siųstų,  8,3 % – nesiųstų, o 6,7 % medžiotojų neturi tam laiko. 

3. Daugiausia (88,7 %) yra medžiotojų,  nusiteikusių registruoti vilkų pėdsakus  sniege nuosavame medžioklės 
ploto vienete vieną dieną per metus. Tačiau 8,1 % medžiotojų mano, kad neturėtų tam laiko. 
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POSSIBILITIES OF USING INDIRECT METHODS OF INVESTIGATION FOR 
ESTIMATING THE WOLF POPULATION  
 
Tomas DAMULIS 
 
Summary 
 

During the survey, the hunters' opinion about the condition and management of the wolf population 
was collected and analyzed in a questionnaire. The results of the work showed that the majority of 
hunters (65.6%) believe that currently the number of wolves in the territory of Lithuania is too high. 
However, part of the hunters (23.4%) believe that no one knows the exact number of wolves. There is 
a thought (9.4%) that the number of wolves is appropriate. 
When collecting information about the observed wolves or their activity markings nationwide, 85% of 
the surveyed hunters sent information, but 8.3% did not send, and 6.7% of hunters did not have that 
time. 
The most active (88.7%) hunters would be willing to take part in recording snow tracks in their own 
hunting area once a year. However, 8.1% of hunters think they should not have time 
 
Keywords: wolf populations, survey, hunters. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 

VILKŲ APTINKAMUMAS 2013, 2015, 2017 METAIS MIŠKININKŲ  APSKAITŲ 
METU LIETUVOJE 
 
Giedrė DOMINAITĖ 
 
Santrauka 
 

Šiuo metu labai daug kalbama apie vilkų populiaciją Lietuvoje. Didelis dėmesys skiriamas vilkų populiacijos 
apskaitos metodams bei jų kokybei. Iki šiol Lietuvoje nebuvo atlikta išsami vilkų apskaitos duomenų analizė ir 
įvertintas jų pasiskirstymas šalyje. Darbo tikslas − išnagrinėti ir palyginti vilkų aptinkamumą Lietuvoje pagal 
2013, 2015, 2017 metais vykdytas miškininkų apskaitas. Šis tyrimas atliktas remiantis 2013, 2015, 2017 metų 
apskaitos duomenimis. Tyrimo metu nustatytas maršrutų skaičius, maršrutų nueiti atstumai ir vilkų dažnumas 
maršrutuose. Tyrimo rezultatai parodė, kaip dažnai vilkai sutinkami maršrutuose ir kokia jų gausa pėdsakų 
eilėse.  
 
Raktiniai žodžiai: vilkų populiacija, apskaita, maršrutai, pasiskirstymas. 

  
Įvadas 

 
Vilkas (Canis lupus L.) – stambiausias šuninių šeimos atstovas, paplitęs visame Šiaurės pusrutulyje. Daugelyje 

Europos šalių vilkų populiacija atsikuria, tačiau dar  negausiai, todėl vilkas – saugoma rūšis.. 
Lietuvoje vilkai pasiskirstę nevienodai. Daugiausia jų dideliuose miškų masyvuose, tankiuose eglynuose. Dažnai 

vilkai pasirenka atokias, ramias vietas, kad galėtų saugiai vesti jauniklius. Tokios vietos dažniausiai būna ten, kur 
ribojama žmogaus veikla (Navasaitis, 2007). Taip pat vilkams labai svarbu, kad netoli nuo guolių būtų vandens telkinių, 
todėl dažnai pelkėti miškai minimi kaip buveinės, kurioms vilkai teikia prioritetą (Сабанеев, 1988; Павлов, 1990; 
Kolecki et al., 2005). 

 J. Elisonas (1934) rašė, kad „Lietuvoje vilkai dažniausiai gyvena liekningose giriose, dideliuose ir gausiuose 
tankynių miškuose arba tiesiog krūmuose ir skynimuose, taip pat balose su raistais, ypač jei juose nestinga aukštesnių ir 
saugesnių nuo žmogaus vietų – kalnelių“. Italijoje atlikto tyrimo duomenimis, laikinai apsistoti vilkai dažniausiai 
rinkdavosi saugomų teritorijų (vidutiniškai 45,6 km² ploto) miškus (Capitani et al., 2006). 

Europoje vilkų apskaitos atliekamos įvairiausiais metodais, tačiau akivaizdu, kad sniego danga yra pagrindinė 
apskaitų priemonė. Dauguma šalių pasitelkia ir naujausias technologijas atlikdami DNR tyrimus, kurie labai  pagerina 
apskaitos rezultatus. Tačiau šiuo metu mokslininkai siekia sukurti metodus, kurie leistų nustatyti vilkų skaičių nepaisant 
šalies ribų.Vokietijos, Lenkijos, Norvegijos ir Švedijos vilkai ir jų populiacija tiriama bendrai (Mūsų girios, 2017). 

Lietuvoje nuo 2006 metų vykdoma vieninga vilkų apskaita pagal pėdsakus sniege visose girininkijose 
(valstybiniuose miškuose) ir  valstybiniuose rezervatuose minimalaus populiacijos įvertinimo metodu (pagal šviežius 
pėdsakus sniege) (Arbačiauskas, 2009).  Kad skaičiai būtų tikslesni, apskaita vykdoma dvi dienas. 

 Šios apskaitos vykdomos norint sužinoti vilkų skaičių šalyje. Tačiau iki šiol dar nenagrinėtos ir netirtos vilkų 
populiacijos pasiskirstymo tendencijos ir ypatumai, pėdsakų aptinkamumo dažnumas ir jų kaita pagal miškininkų 
vykdytas apskaitas.  

 
Darbo tikslas – išnagrinėti ir palyginti vilkų aptinkamumą Lietuvoje pagal 2013, 2015, 2017 metais vykdytas 
miškininkų apskaitas.  

 
Uždaviniai 
 

1. Palyginti eitų maršrutų duomenis pagal 2013, 2015, 2017 metais vykdytas miškininkų apskaitas. 
2. Palyginti vilkų pėdsakų dažnumą. 
3. Nustatyti  vilkų gausą pagal jų pėdsakų eiles 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
2013, 2015, 2017 metais miškininkų vykdytos apskaitos. Tyrimui naudotos apskaitos, vykdytos visose Lietuvos 

girininkijose.  
 

Tyrimų metodika  
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Tyrimui naudota 2013, 2015, 2017 metais vykdytos miškininkų apskaitos. 2014 ir 2016 metais apskaitos 
nevykdytos dėl netinkamų oro salygų. Kiekvienos girininkijos 2013, 2015, 2017 metais atliktų apskaitų maršrutai ir 
maršrute rasti vilkų pėdsakai, jų šviežumas ir data buvo suvedami į ,ArcMap programą.  

Duomenys buvo  apdorojami Statistica ir Microsoft Excel programomis.  
 

Rezultatai ir jų aptarimas   
 

Išanalizavus 2013, 2015, 2017 metų vilkų apskaitos maršrutus  paaiškėjo, kiek kilometrų apeita pirmą ir antrą 
apskaitos dieną. 2013 metais pirmą apskaitos dieną apeita 6219,7 km, o antrą – 6320,3 km, t. y. šiek tiek daugiau nei  
pirmą dieną. Iš viso 2013 metais apeita 12 540 km (1 lentelė). 

 2015 metais pirmą apskaitos dieną nueita  5795,9 km, o antrą –  5776,2 km, gauti rezultatai leidžia teigti, kad  
pirmą dieną nueita truputį daugiau nei antrą apskaitos dieną. Iš viso 2015 metais miškininkai apėjo 11 572,1 km, beveik 
1000 km mažiau nei 2013 metais.  

2017 metais  pirmą dieną nueita 6390,6 km,  o antrą dieną – 6376,2 km. Iš viso 2017 m. apskaitų metu nueita 
12 766,8 km – daugiausiai per visus tris tyrimo metus. 

 Tyrimo metu nustatyti apeitų maršrutų ilgiai (km) ir  maršrutų skaičius (vnt.) (1 lentelė). 2013 metais apskaita 
buvo vykdoma ir privačių miškų teritorijose, bet nueitas maršrutų atstumas nebuvo reikšmingai didelis. 2013 metais 
pirmą apskaitos dieną apeiti 562 maršrutai, iš jų 321 maršrutas –  privačiuose miškuose. Antrą dieną – dviem maršrutais 
daugiau – 564 maršrutai, iš jų 324 maršrutai apeiti privačiuose  miškuose. 2013 metais apeita daugiausiai maršrutų per 
visus trejus tirtus apskaitų metus – 1126 maršrutai, iš jų 645 maršrutai buvo apeiti privačiuose miškuose.  

2015 metais pirmą apskaitos dieną apeita 517 maršrutų, antrą dieną – 511 maršrutų. Iš viso 2015 metais apeiti 
1028 maršrutai, mažiausiai per visus trejus apskaitos metus. 2017 metais apeiti 1073 maršrutai: 537 maršrutai – pirmą 
apskaitos dieną ir 536 – antrą apskaitos dieną. 

Palyginus visų trejų metų  pirmą ir antrą apskaitų dienas, galima matyti, kad skaičiai mažai kito .Vadinasi,  antrą 
apskaitos dieną miškininkai eina panašiais maršrutais kaip ir pirmą apskaitos dieną. Taip pat nustatyta, kad tą dieną, kai 
maršrutų skaičius didesnis, tai ir kilometrų skaičius yra  didesnis. Iš viso apeiti 3227 maršrutai, iš jų 1611 apeiti pirmą 
apskaitos dieną ir 1616 – antrą apskaitos dieną. Visų maršrutų bendras atstumas – 36878,8 km.  
 
1 lentelė. Maršrutų skaičius ir ilgis 
Maršrutų skaičius (vnt) ir ilgis (km) 

  
2013 m. 2015 m. 2017 m. Iš viso 
vnt km vnt km vnt km vnt km 

I diena 562 6219,7 517 5795,9 537 6390,5 1616 18406,1 
II diena 564 6320,3 511 5776,2 536 6376,2 1611 18472,7 
Iš viso 1126 12540 1028 11572,1 1073 12766,7 3227 36878,8 
 

Nors miškininkai apskaitų metu įveikia ne mažus atstumus, tačiau vilkų pėdsakus aptinka ne kiekviename 
maršrute. Tyrimo metu nustatyta ir palyginta, koks vilkų aptinkamumas maršrutuose apskaitų metu. 2013 metais pirmą 
apskaitos dieną iš 562 maršrutų 154 maršrutuose aptikti vilkų pėdsakai, o tai sudaro 27 % visų maršrutų skaičiaus. 
Antrą apskaitos dieną vilkų aptinkamumo skaičius mažai kito , iš 564 maršrutų 156 maršrutuose buvo  rasta pėdsakų. Iš 
visų 1126 apeitų maršrutų 2013 metais 310 maršrutų buvo rasta  pėdsakų,  tai sudaro vos 28 %.  

2015 metais vilkų aptinkamumas maršrutuose buvo mažiausias, lyginant su kitų metų duomenimis. 2015 metais 
pirmą apskaitos dieną apeita 517 maršrutų, iš jų 134 maršrutuose buvo aptikta vilkų pėdsakų,  tai sudaro 26 % nuo visų 
maršrutų skaičiaus. Antrą apskaitos dieną iš 511 maršrutų tik 112 maršrutų buvo  rasta pėdsakų , tai sudaro vos 22 % 
nuo visų apeitų maršrutų skaičiaus. 2015 metais iš viso apeiti 1028 maršrutai, iš jų 246 maršrutai buvo  rasta vilkų 
pėdsakų,  tai sudaro tik 24 % nuo visų maršrutų skaičiaus.  

2017 metų tyrimo rezultatai parodė, kad vilkų sutinkamumas - aukštas. Pirmą dieną, iš 537 maršrutų, 178 
maršrutai buvo su pėdsakais, o tai sudaro net 33% apeitų maršrutų skaičiaus. Antrą apskaitos dieną vilkų sutikta šiek 
tiek mažiau, iš 536 maršrutų, 161 maršrutai su vilkų pėdsakais, tai 30% viso apeitų maršrutų skaičiaus. 2017 metais 
vilkų sutinkamumas buvo sėkmingiausias per visus tris tyrimo metus. Taigi, visų trijų tyrimo metų bendras maršrutų 
skaičius yra 3227 maršrutai, iš jų 895 maršrutai buvo su pėdsakais, o tai sudaro 28% visų maršrutų skaičiaus (2 lentelė). 

Tyrimo metu nustatyta, kiek  daugiausiai ir kiek vidutiniškai  vilkų pėdsakų yra eilėse. Žinoma, kad minimalus 
vilkų pėdsakų skaičius eilėje – 1 vilkas. 2013 metais, pirmą apskaitos dieną, maksimalus  individų skaičius buvo 7 
vilkai, o vidutinis vilkų skaičius tą dieną – 2,1 individo vienoje pėdsakų eilėje. Antrą apskaitos dieną rasta daugiausiai – 
net 8 vilkai vienoje pėdsakų eilėje, o vidutinis skaičius tą dieną – 2 vilkai vienoje pėdsakų eilėje.  

2015 metais  vilkų pėdsakų maksimali gausa eilėse išliko tokia pat, kaip ir 2013 metais. O vidutinis vilkų 
skaičius eilėse šiek tiek kito, pirmą dieną vidutiniškai 1,8 , antrą – 2,4 vilko. 

 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

96 

 
2 lentelė. Vilkų aptinkamumas maršrutuose 
Vilkų aptinkamumas maršrutuose 

  I diena II diena Iš 
viso: 

2013 m. 
Iš viso maršrutų (vnt.) 562 564 1126 
maršrutai su pėdsakais (vnt.) 154 156 310 
proc. (%) 27 28 28 

2015 m. 
Iš viso maršrutų (vnt.) 517 511 1028 
maršrutai su pėdsakais (vnt.) 134 112 246 
proc. (%) 26 22 24 

2017 m. 
Iš viso maršrutų (vnt.) 537 536 1073 
maršrutai su pėdsakais (vnt.) 178 161 339 
proc. (%) 33 30 32 

Iš viso 
Įš viso maršrutų (vnt.) 1616 1611 3227 
maršrutai su pėdsakais (vnt.) 466 429 895 
proc. (%) 29 27 28 

 
 
2017 metais vienoje pėdsakų eilėje pirmą ir antrą apskaitų dieną rasta daugiausiai individų – 10 vilkų. 

Vidutiniškai tais metais vienoje pėdsakų eilėje pirmą dieną – 2 vilkai, antrą – 2,2 vilko. Bendras visų metų vidutinis 
individų skaičius vienoje pėdsakų eilėje – 2,1 vilko.  (3 lentelė). 

 
3 lentelė. Vilkų gausa pėdsakų eilėse 

  
Vilkų gausa eilėje 

min. max. vid. 

2013 m 

I diena 1 7 2,1 
II diena 1 8 2,0 

2015 m 

I diena 1 7 1,8 
II diena 1 8 2,4 

2017 m 

I diena 1 10 2,0 

II diena 1 10 2,2 

Iš viso    1 10 2,1 
 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, nustatyta, kad maršrutų skaičiai kiekvienais metais mažai kito ,  vadinasi, 
miškininkai apskaitas vykdo panašiais maršrutais ir atstumais. Vilkų aptinkamumas maršrute taip pat mažai kito , tačiau 
paskutiniais metaismaršrutų su pėdsakais buvo rasta daugiau nei ankstesniais metais.  

 
Išvados   
 

1. Tyrimo metu nustatyti eitų maršrutų skaičiai ir maršrutų atstumai. Daugiausiai maršrutų apeita 2013 metais, 
tačiau nueitas atstumas didžiausias 2017 metais. Mažiausiai maršrutų apeita 2015 metais, tais metais nueitas 
atstumas taip pat mažiausias. Per visus trejus tyrimo metus apeiti 3227 maršrutai, nueitas atstumas siekė 
36878,8 km. 

2. Daugiausiai pėdsakų maršrutuose aptikta   2017 apskaitos metais – 32 % visų maršrutų skaičiaus. Mažiausiai 
vilkų maršrutuose aptikta 2015 metais – tik 24 %  nuo visų maršrutų skaičiaus. Iš visų maršrutų, kurie buvo 
apeiti per visus tyrimo metus, 28 % jų buvo  aptikta  pėdsakų. 

3. Didžiausia vilkų gausa vienoje vilkų eilėje rasta 2017 metais – 10 individų, tais metais vidutinis vilkų 
skaičius buvo – 2,1 vilko. Mažiausia vilkų gausa vienoje pėdsakų eilėje buvo 2013 ir 2015 metais pirmąsias 
apskaitos dienas. Tačiau, nors maksimalus individų skaičius didžiausias buvo 2017 metais, vidutinis individų 
skaičius  didžiausias buvo  2015 metais antrą apskaitos dieną – 2,4 vilko.  
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WOLFS DISTRIBUTION IN LITHUANIA IN 2013, 2015, 2017 ACCORDING TO 
THE ACCOUNTING OF THE FORESTERS 
 
Giedrė DOMINAITĖ 
 
Summary 
 

Novadays, a lot of talk about wolf populations in Lithuania. Much attention is paid to methods of 
recording wolf populations and their quality. So far not been done comprehensive analysis of 
accounting data has been carried out in Lithuania and the distribution of wolves hasn‘t been assessed 
in the country. The aim of the reseach – was to determinate and compare the distribution of wolves in 
Lithuania in 2013, 2015, 2017 according to the accounting of the foresters.This study is based on the 
accounting data in 2013, 2015, 2017. During the research, the number of routes, the distance traveled 
and the frequency of walks on the routes were determined.The results of the study showed how wolf 
populations are distributed in Lithuania and where they are most numerous. 

 
Keywords: wolf populations, accounting, routes, distribution.  
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
SKIRTINGŲ DREBULIŲ IR TUOPŲ HIBRIDŲ  BEI KLONŲ  MEDIENOS SAVYBIŲ 
TYRIMAS 

 
Petras PELECKIS 
 
Santrauka 
 

Drebulių ir tuopų hibridų mediena turi būti tinkama ne tik biokurui, bet ir medienos produktų gamybai, tačiau 
trūksta duomenų apie jų medienos tankio ir kietumo parametrus bei genetinius tarpusavio ryšius tarp hibridų 
medienos savybių ir augimo bruožų skirtingomis aplinkos sąlygomis. Šie tyrimai reikalingi, norint ištirti 
medienos tankio ir kietumo dinamiškumą ir galimybę juos įtraukti kaip vieną iš atrankos kriterijų ekoregioninėse 
drebulių gerinimo programose medienos kokybei gerinti  ir medienos kiekiui didinti. Tyrimas atliktas dviejuose 
bandomuosiuose želdiniuose: Anykščių raj., netoli Svėdasų, ir Kauno raj., prie Žiegždrių. Tuopų (sekcijos 
Aigeros ir Tacamahaca) hibridų, drebulių (sekcija Populus) hibridų, jų veislių ir eksperimentinių klonų 
medienos kietumo ir tankio rodiklių matavimai atlikti 2016 m. rudenį. Tyrimo metu buvo nustatytas hibridinės 
drebulės ir hibridinės tuopos hibridų medienos vidutinis kietumas (mm) ir tankis (kg/m3). Tyrimo rezultatai 
parodė, kad didžiausias vidutinis medienos kietumas nustatytas Tr × A hibrido medienos – 21,8 mm; didžiausias 
medienos kietumas nustatytas hibridinės tuopos D × N hibrido – 14,9 mm. Didžiausias vidutinis medienos tankis 
nustatytas hibridinės drebulės A × Tr hibrido – 434,42 kg; didžiausias vidutinis medienos tankis nustatytas 
hibridinės tuopos M × T hibrido – 464,50 kg/m3. 
 
Raktiniai žodžiai: drebulė, tuopa, hibridas, medienos tankis, medienos kietumas. 

 
Įvadas 
 

FAO duomenimis, miškai, kuriuose intensyviai taikomos miškų ūkinės priemonės, užima apie 140 mln. ha, arba 
4 % nuo viso miškų ploto. Iš plantacijose užaugintų medienos išteklių 2000 m. buvo gaunama trečdalis pramonėje 
panaudojamos apvaliosios medienos. Prognozuojama, kad 2040 m. tokios medienos skaičius padidės iki 50 % (Bauhus 
et al., 2010). Naudojamos medienos išeiga iš 9 metų amžiaus hibridinių drebulių rąstų siekia tik 40–50 % tūrio, tačiau 
tikėtina, jog yra realu pasiekti 60–70 %, padidinus medžio augimo plotą ir prailginus želdinių rotacijos laiką, iš vyresnių 
medžių didesnio skersmens rąstų taip pat būtų galima išgauti mažiau šakotą medieną (Carlson & Berger, 1998). 

Pastebima, kad plantacinių miškų reikšmė pagal gaunamą produkciją didėja. Iš visų trumpos rotacijos 
plantaciniams želdiniams tinkamų medžių rūšių (po eukaliptų) tuopų (Populus L.)  gentis daugelyje pasaulio šalių 
pripažinta perspektyviausia, geriausiai atitinkančia visus trumpos rotacijos želdinių kriterijus. Tuopos, kurios pasižymi 
dideliu produktyvumu ir vegetatyvinio dauginimosi paprastumu,  ypač tinkamos žaliavų gamybai, nes pasižymi tinkama 
medienos charakteristika įvairiems medienos gaminiams gaminti. Daugelyje šalių tuopų auginimas pagrįstas nedideliu 
klonų skaičiumi (Gradeckas, 1997). Medienos tankis ir kietumas – vienos iš svarbiausių medienos savybių, turinčios 
įtakos pluoštinei ir kietajai medienai bei jos vertei. Europoje ir Šiaurės Amerikoje plačiai atliekami tyrimai, skirti 
medienos kokybei ir hibridinių tuopų augimo galimybėms įvertinti (Pliūra et al., 2006). 

Trumpos rotacijos hibridinių drebulių plantacijos plačiai paplitusios Jungtinių Amerikos Valstijų Šiaurės Vakarų 
Ramiojo vandenyno bei Kanados Britų Kolumbijos regionuose. Ten jos auginamos biokurui bei celiuliozei, tačiau 
paauginus ilgiau, iki 9–10 metų amžiaus, hibridinės drebulės kamblinė dalis gali pasiekti padarinio rąsto dydį ir būti 
panaudota medienos masyvo produktų gamybai, tuo tarpu likusi dalis panaudojama biokurui. Medienos gaminiai, ir kai 
kuriais atvejais biomasė energijai, anglies sekvestracijai, buvo vienas iš būdų spręsti aplinkos apsaugos problemas 
(Carlson &  Berger, 1998; Kuhn & Nuss 2000). Įveisiant hibridinių drebulių plantacijas, didžiausias dėmesys skiriamas 
medžių augimo, liemens formų bei medžių prisitaikymo ir atsparumo ligoms tobulinimui (Hernandez et al., 1998; 
Riemenschneider et al., 2001).  

Pastaruoju metu Europoje ir Šiaurės Amerikoje atliekama vis daugiau plantacinės miškininkystės vidutinio 
klimato zonoje augančių medžių – hibridinių tuopų produktyvumo, adaptacinių savybių bei medienos kokybės 
genetinių ir selekcinių tyrimų (Pliūra et al., 2007; Stener et. al., 2017).   

 
Darbo tikslas – ištirti skirtingų tuopų ir drebulių hibridų medienos savybes bandomuosiuose želdiniuose.  
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti skirtingų tuopų ir drebulių hibridų medienos kietumą.  
2. Nustatyti skirtingų tuopų ir drebulių hibridų medienos tankį.  
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

Bandomieji želdiniai įveisti 2013 metais (1 lentelė.). Tyrimas atliktas dviejuose hibridinių drebulių ir tuopų 
bandomuosiuose želdiniuose: Anykščių raj., netoli Svėdasų, ir Kauno raj., prie Žiegždrių. Bandomieji želdiniai patenka 
į skirtingus klimatinius rajonus: Svėdasų želdiniai – Pietryčių aukštumų aukštaičių parajonis; Žiegždrių želdiniai – 
Vidurio žemumos, Nemuno žemupio rajonas. 

Bandomieji želdiniai įveisti pasikartojančių bandymo blokų sistema, iš viso 4 blokai. Buvo pasodinta nuo 7 iki 
12 kiekvieno klono medelių. Medeliai sodinti eilėmis, paliekant 2,6 m tarpus tarp eilių ir 2 m eilėse. Žolinė augalija 
šalinta kasmet, kad nekonkuruotų su medeliais. Kiekviename bandomųjų želdinių plote pasodinta po 2 000–2 100 vnt. 1 
metų amžiaus medelių. 

 
1 lentelė. Skirtingų tuopų ir drebulių hibridai, jų veislės bei eksperimentiniai klonai: HT – hibridinė tuopa; HD – 
hibridinė drebulė 

Grupė HT HD 
Hibridas D × N D × T M × T B × T N T D Tr × A Ts × Tr A × Tr Ts Tr 

Kryžminimo 
kombinacija 

P. Deltoides 
 ×  

P. nigra 

P. deltoides 
 ×  
P. 

trichocarpa 

P. 
Maximoviczii 

 ×  
P. 

trichocarpa 

P. 
Balsamifera 

 × 
P. 

trichocarpa 

P. 
Nigra 

 × 
 P. 

nigra 

P. 
trichocarpa  

×  
P. 

trichocarpa 

P. 
Deltoides 

 × 
 P. 

deltoides 

P. 
Tremula 

 × 
 P. alba 

P. 
tremuloides  

× 
 P. tremula 

P. Alba 
 × 
 P. 

tremula 

P. 
tremuloides  

× 
 P. 

tremuloides 

P. 
tremula  

× 
 P. 

tremula 

Klono Nr. 
arba veislės 
pavadinimas 

Gr-Comp, Gr-F-
488, Gr-F7258, 
Gr-I-214, Gr-
I4551, Gr-It-1, 
Gr-It-2, Gr-It-3, 
Gr-It-5, Gr-It-6, 
Gr-It-7, Gr-It-8, 
Gr-It-9, Gr-It-
10, Gr-Xe-3, 
Nyd-Albe, Nyd-
Degr, Nyd-Elle, 
Nyd-Hess, Nyd-
Kost, Nyd-Pola, 
Nyd-Sano, UK-
AgatF, UK-
Arges, UK-
Banic, UK-
Casal, UK-
DeltA, UK-
FrPEF, UK-
Gaver, UK-
Gelri, UK-I-
214, UK-Primo, 
UK-RobuH, 
UK-Robus, UK-
Spitk 

Isl-15, Isl-
70, Isl-90, 
Isl-171, Isl-
192, Isl-
215, Isl-
247, UK-
Boela, UK-
Donk, UK-
Rap 

SvSFPo2, 
SvSFPo6, 
SvSFPo7, 
UK-Andro 

SvSFPo1, 
SvSFPo3, 
SvSFPo4, 
SvSFPo5, 
SvSFPo13 

Gr-I-
64, Gr-
I-64B, 
Gr-K-7 

SvSFPo10, 
SvSFPo11, 
SvSFPo12, 
SvSFPo14, 
SvSFPo15, 
SvSFPo9, 
UK-FrPau 

Ser-B-
81, Ser-
B229, 
Ser-P-19, 
Ser18281 

D15, 
D16, 
D17, 
D18, 
D19, 
D26, 
D27, 
D30 

D01, D02, 
D03, D04, 
D05, D06, 
D07, D08, 
D09, D10, 
D11, D11-
21, D12, 
D13, D20, 
D24, D25, 
D34, D35, 
D36 

D21, 
D22, 
D28, 
D31, 
D32, 
D33 

K-1, K-2, 
K-3, K-4, 
K-5 

D 

 
Tyrimų metodika 
 

Tuopų (sekcijos Aigeros ir Tacamahaca) hibridų, drebulių (sekcija Populus) hibridų, jų veislių ir 
eksperimentinių klonų medienos kietumo rodiklių matavimai atlikti 2016 m. rudenį. Medienos kietumas įvertintas 
Pilodyn 6J prietaisu pagal adatos smigimo gylį (mm.). Adata smeigiama į stiebą 1,3 m aukštyje, pašalinus žievės 
lopinėlį. Smeigiama 6 niutonų jėga, adatos skersmuo – 2 mm.  

Medienos tankis nustatytas ,,Nemuno” slėnio medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų 
laboratorijoje. Tyrimui naudoti medienos gręžinėliai, kurių tankis buvo nustatytas prietaisu Lignostation. Matuota po 5-
6 kiekvieno hibrido klono grežinėlius. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Literatūroje plačiai nurodoma, kad tarp hibridinių tuopų klonų egzistuoja reikšmingi fizinės ir cheminės sudėties 
skirtumai. Užsienio mokslininkų (DeBell et al., 1998; Ivkovich, 1996; Peszlen, 1998) atlikti tyrimai parodė, kad 
genetiniai požymiai gali paveikti pluošto savybes ir medienos savitumą. Abi šios savybės gali paveikti išgaunamos 
medienos kiekį ir kokybę. Taip pat buvo įrodyta, kad genetiniai požymiai turi įtakos medienos cheminei sudėčiai ir 
fizinėms savybėms (Goyal et al., 1999). 
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Įvertinus 3 drebulės hibridų TR × A, Ts × Tr ir A × Tr (1 pav.) medienos kietumą, iš visų tirtų hibridinės drebulės 
hibridų, mažiausias vidutinis medienos kietumas nustatytas smeigiant adatą į Ts×Tr hibrido medieną – 23,9 mm ir jis 
statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo vidutinio visų hibridų medienos kietumo – 22,7 mm. Didžiausias vidutinis 
medienos kietumas nustatytas Tr × A hibrido medienos – 21,8 mm.  

 

 
1 pav. Drebulės hibridų medienos kietumo palyginimas su nustatytu vidutiniu visų hibridų medienos kietumu  
 

Tyrimo metu taip pat nustatytas ir hibridinių tuopų hibridų medienos kietumas (2 pav.). Išmatuoti 7 hibridinių 
tuopų hibridai: D × N; D ×T; M × T; B × T; N; T; D. Mažiausias vidutinis medienos kietumas nustatytas smeigiant 
adatą į B × T hibrido medieną – 20,5 mm ir buvo statistiškai reikšmingai didesnis už nustatytą vidutinį visų hibridų 
medienos kietumą, kai vidutinis visų hibridų adatos smigimo gylis 16,8 mm. Didžiausias vidutinis medienos kietumas 
nustatytas D hibrido – 14,5 mm, kiek mažesnis, bet taip pat vienas iš didžiausių D × N hibrido – 14,9 mm.  
 

 
 2 pav. Tuopų hibridų medienos kietumo palyginimas su nustatytu vidutiniu visų hibridų medienos kietumu  
 

 Tyrimo metu nustatytas vidutinis skirtingų drebulės hibridų medienos tankis, atskirai išmatavus kiekvieno 
hibrido medienos tankį (3 pav.). Medienos tankis – viena iš svarbiausių medienos savybių, turinti įtakos pluoštinei ir 
kietajai medienai bei jos vertei. Europoje ir Šiaurės Amerikoje plačiai atliekami tyrimai, skirti medienos kokybės ir 
hibridinių tuopų augimo galimybėms įvertinti (Pliūra et al., 2006). Didžiausias medienos tankis nustatytas hibridinės 
drebulės A × Tr hibrido medienos – 434,42 kg/m3, kuris didesnis už nustatytą vidutinį visų hibridų medienos tankį 
(405,72 kg/3   ), tačiau statistiškai reikšmingai nesiskyrė, o mažiausias medienos tankis nustatytas Tr × A hibrido 
medienos – 385,39 kg/m3. Ts × Tr hibrido medienos tankis buvo 397,34 kg/m3. Tarp tirtų hibridinės drebulės hibridų 
medienos tankio statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta. 
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3 pav. Drebulės hibridų medienos tankio palyginimas su nustatytu vidutiniu visų hibridų medienos tankiu 
 

Didžiausias vidutinis medienos tankis tarp tirtų tuopų hibridų nustatytas hibridinės tuopos M × T hibrido 
medienos – 464,50 kg/m3, kuris didesnis už vidutinį visų hibridų medienos tankį (432,29 kg/3), tačiau nuo jo statistiškai 
reikšmingai nesiskyrė, o mažiausias medienos tankis nustatytas B × T hibrido medienos – 399,13 kg/m3, kuris mažesnis 
už nustatytą visų hibridų vidutinį medienos tankį, tačiau nuo jo taip pat statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Net 5 
hibridinės tuopos hibridų vidutinis medienos tankis buvo didesnis už visų tuopų hibridų vidutinį medienos tankį, tačiau 
nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp atskirų tuopų hibridų medienos tankio ir vidutinio visų tirtų hibridų 
medienos tankio (4 pav.). M × T hibrido medienos tankis statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo B × T hibrido medienos 
tankio. 
 

 

 
4 pav. Tuopų hibridų medienos tankio palyginimas su nustatytu vidutiniu visų hibridų medienos tankiu  
 
Išvados 
 

1. Mažiausias vidutinis medienos kietumas nustatytas Ts × Tr drebulės hibrido – 23,9 mm, o didžiausias Tr × A 
hibrido medienos – 21,8 mm. Mažiausias vidutinis medienos kietumas nustatytas tuopos hibrido B × T – 20,5 
mm, o didžiausias D × N hibrido – 14,9 mm.  

2. Didžiausias vidutinis medienos tankis nustatytas hibridinės drebulės A × Tr hibrido – 434,42 kg/, o 
mažiausias Tr × A hibrido – 385,39 kg/m3. Didžiausias vidutinis medienos tankis nustatytas  hibridinės 
tuopos M × T hibrido – 464,50 kg/m3, o mažiausias B × T hibrido – 399,13 kg/m3. 
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THE RESEARCH OF WOOD PROPERTIES OF DIFFERENT POPLAR AND ASPEN 
HYBRIDS AND CLONES 
 
Petras PELECKIS 
 
Summary 
 

It is intended that wood of aspen and poplar hybrids would be usable not only for biofuel but for wood 
products aswell. However there is not enough data on parameters of wood density and hardness as well as 
genetic relations between the properties of wood and their growth characteristics under different 
environmental conditions. These studies are needed to investigate the dynamism of hybrids wood density 
and hardness as one of the selection criteria in ecoregional improvement programs for improving the 
quality of wood along with the increase in the amount of wood. The study was carried out in two 
experimental plots: Anykščiai district, near Svėdasai and Kaunas District, near Žiegždriai. Measurements 
of the wood hardness and density of aspen (section Populus) and poplar (sections Aigero and 
Tacamahaca) hybrids, breeds and experimental clones were performed in autumn of 2016. The average 
hardness (mm) and density (kg / m3) of hybrid poplar and aspen hybrids was determined. The results of 
the study showed that the highest average hardness of the wood was determined for Tr × A hybrid wood - 
21.8 mm; The highest hardness of the wood is determined on the hybrid poplar D × N hybrid - 14.9 mm. 
The highest average density of wood was determined on the hybrid aspen A × Tr hybrid - 434.42 kg; the 
highest average density of wood is determined for hybrid poplar M × T hybrid - 464,50 kg / m 
 
Keywords: aspen, poplar, hybrid, wood density, wood hardness  
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
MEDŽIOTOJŲ ĮVAIZDIS LIETUVOJE 
 
Tomas GODVAIŠAS 
 
Santrauka 
 

Medžioklė – neatskiriama kultūrinės ir ūkinės veiklos dalis ne vienoje pasaulio šalyje. Lietuva taip pat turi gilias 
medžioklės tradicijas, tačiau šių dienų visuomenėje medžioklė praranda savo tradiciškai susiklosčiusias vertybes. 
Maisto, kailių, drabužių, įrankių, kuriuos ilgą laiką žmonės gaudavo būtent iš sumedžiotų laimikių, dabar galima 
paprasčiau ir lengviau gauti pramoniniu būdu. Tai skatina vis didesnį susipriešinimą tarp medžiotojų (kaip 
vienos iš socialinių grupių) ir likusios visuomenės, kurioje dažnai keliami klausimai dėl medžioklės etiškumo ir 
būtinumo šiuolaikiniame pasaulyje. Šiame tyrime analizuojamas medžiotojų, kaip socialinės grupės, identitetas, 
bei tiriamas Lietuvos visuomenės požiūris į medžiotojus ir medžioklę. Kiekybinę standartizuotą internetinę 
apklausą užpildė 117 medžiotojų ir 97 nemedžiojantys asmenys. Medžiotojų atsakymai atskleidė, kad dauguma 
iš jų, nors ir jaučiasi gerai visuomenėje, mano, jog dauguma nemedžiojančių asmenų medžiotojus laiko žvėrių 
žudikais. Dauguma apklausoje dalyvavusių nemedžiojančių asmenų yra bendravę su medžiotojais arba jų 
šeimoje yra medžiotojų, tad didžioji dauguma teigė, kad medžiotojas visų pirma yra atsakingas, medžiojamųjų 
gyvūnu išteklius tausojantis asmuo. Apklausa atskleidė ir Lietuvos medžiotojų prioritetus medžioklėse. 
Dauguma medžiotojų medžioklę suvokia kaip galimybę pažinti laukinius gyvūnus ir paukščius bei bendrauti su 
panašius interesus turinčiais žmonėmis. Ekonominė medžioklės nauda (kailiai, žvėriena) lieka prioritetų sąrašo 
apačioje.  

 
Raktiniai žodžiai: medžioklė, medžiotojas, įvaizdis, medžiotojų vertybės. 

 
Įvadas 
 

Medžioklė nuo seno buvo ūkinės ir kultūrinės veiklos dalis (Willebrand 2009, Fischer 2013a), kuria užsiima 
milijonai žmonių visame pasaulyje. Lietuvoje yra daugiau nei 30 000 medžiotojų. Pirmykščiam žmogui turėjusi 
gyvybinę reikšmę dabar medžioklė vis daugiau asocijuojasi su aktyviu poilsiu, bendravimu su žmonėmis, laiko 
praleidimu gamtoje, gyvosios gamtos išteklių saugojimu, tačiau vienareikšmiškai ji išlieka  asmens identitetą 
apibrėžiančia veikla (Arnett, Southwick ,2015).  

Visuomenės požiūris į medžiotojus tirtas ne vienoje pasaulio šalyje. Švedijoje maždaug 80 % nemedžiojančių 
asmenų teigiamai vertina medžioklę (Ljung ir kt., 2012). Socializacija, bendravimas su aplinkiniais žmonėmis ir šeimos 
narias daro didelę įtaką formuojant asmens požiūrį ir nuostatas (Denrell, Le Mens, 2007). Neatmetama galimybė, kad 
Švedijoje teigiamą požiūrį į medžiotojus nulemia tai, kad tarp daugumos nemedžiojančių asmenų pažįstamų žmonių r 
esama medžiotojų. Tačiau kartu  pastebima tendencija, kad Skandinavijoje suaktyvėjo radikalūs judėjimai, 
prieštaraujantys medžioklei (von Essen ir kt., 2015). 

Ispanijoje, kurioje medžioja maždaug milijonas žmonių, medžiotojai, kaip socialinė grupė, visuomenėje jaučiasi 
nepriimtinai ir nepatogiai (Caro ir kt., 2017). Tai – įtampos tarp medžiotojų ir kitų socialinių grupių (pvz., 
aplinkosaugininkų, politikų) atspindys. Nemažoje dalyje šalių tam tikros visuomenės grupės kai kuriuos medžioklės 
aspektus laiko neteisėtais, ypač rekreacinę medžioklę arba gyvūnų populiacijos valdymo priemonių taikymą, 
pavyzdžiui, plėšrūnų populiacijos kontrolę (Fisher ir kt., 2013b). Kai kurių visuomenės socialinių grupių  medžioklė 
apibrėžiama kaip pasenusi ir neetiška veikla (Dunk, 2002).  

Tyrimuose medžiotojai pagal veiklos pasirinkimo motyvus gali būti skirstomi į tris pogrupius: „medžiotojai 
utilitaristai“, „gamtos medžiotojai“ ir „sporto medžiotojai“ (Kellert, 1978). „Medžiotojų utilitaristų“ kategorijai 
priklauso asmenys, medžiojantys dėl mėsos ir kailių. „Gamtos medžiotojai“ – žmonės, medžiojantys pirmiausia dėl 
galimybės būti arčiau gamtos. Trečioji kategorija – „sporto medžiotojai“ – tai medžiotojai, mažai išmanantys apie 
gyvūnus, medžioklę apibrėžiantys, kaip galimybę aktyviai praleisti laisvalaikį. Šiems medžiotojams medžioklė 
asocijuojasi su azartu, šaudymo gebėjimų tobulinimu, meistriškumo demonstravimu. 

Medžiotojų vertybių skalę atskleidė Shawn P. Good tyrimas (1997). Atlikus kokybinę straipsnių apie medžioklę, 
parašytų pačių medžiotojų, analizę išskirtos penkios dažniausiai minimos vertybės. Pirmiausia tai –  patirtis. Apibrėžti 
šį raktažodį sudėtinga, tačiau jis siejamas su buvimu gamtoje, pačios medžioklės proceso patyrimu. Medžiotojams 
medžioklė taip pat asocijuojasi su jauduliu, kolegų draugyste, grožiu, gamtos vaizdingumu, rūpinimusi gamta, laukimu, 
buvimu išvien su gamta. Analizuojant žmonių pasirinkimus tapti medžiotojais išryškėja, kad gyvūno sumedžiojimas 
patyrusiems medžiotojams lieka antriniu motyvu. Į pirmą vietą iškyla bendrystė su kolegomis medžiotojais ir 
medžioklės patirčių pasidalijimas su pažįstamais (Shawn P. Good, 1997). 

Lietuvoje medžioklė turi gilias tradicijas, tačiau visuomenės požiūris į šį procesą mažai analizuotas. Nėra atliktų 
tyrimų, kaip visuomenė vertina šį procesą ir jo dalyvius. Neanalizuota ir kaip jaučiasi patys medžiotojai, kaip viena iš  
socialinių grupių Lietuvos visuomenėje. 
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Darbo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į medžioklę ir medžiotojus bei kaip patys medžiotojai apibrėžia 
savo identitetą visuomenėje.  
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti, kaip visuomenė vertina medžiotojus ir medžioklę. 
2. Nustatyti, kaip medžiotojai vertina medžioklę ir medžiotojų socialinę grupę šių dienų visuomenėje. 
3. Išsiaiškinti pagrindinius motyvus, dėl kurių tampama medžiotojais. 
4. Išskirti pagrindinius veiksnius, lemiančius visuomenės ir medžiotojų nuomonę. 

 
Tyrimo objektas ir vieta  
 

Aktyvūs Lietuvos medžiotojai ir nemedžiojantys Lietuvos piliečiai. 
 
Tyrimo metodika 
 

Atliktas kiekybinis tyrimas. Standartizuotos anoniminės internetinės apklausos metodas pasirinktas dėl to, jog 
Lietuvos piliečių požiūris į medžioklę bei medžiotojų identitetas nėra detaliai tirti, o kiekybinis tyrimas atskleidžia 
bendrąsias reiškinio charakteristikas ir tendencijas. Anoniminėje internetinėje medžiotojų apklausoje dalyvavo 117 
respondentų ir 97 nemedžiojantys Lietuvos piliečiai.  

Grafikai sudaryti panaudojant Microsoft Office EXCEL programą. Duomenų analizei atlikti pasirinktas SPSS 
programinis paketas. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Tyrimo duomenys atskleidė atotrūkį tarp medžiotojų ir nemedžiojančių asmenų medžiotojo rolės visuomenėje 
supratimo. Didžioji dalis medžiotojų mano, kad visuomenės akyse medžiotojas yra žvėrių ir paukščių žudikas (34 %)  
arba brakonierius (13,6 %). Tačiau didžioji dalis nemedžiojančių asmenų tvirtina, kad medžiotojas – atsakingas, 
medžiojamųjų gyvūnu išteklius tausojantis asmuo (39,1%). Kita vertus, antroje pozicijoje išlieka požiūris, kad 
medžiotojas tapatus brakonieriui (13%). 

Analizuojant požiūrį į medžiotoją, kaip visuomenės veikėją, panaudota semantinio diferencialo skalė. Ši skalė 
leidžia nustatyti, kokias prasmes tam tikriems reiškiniams ar grupėms priskiria tyrimo dalyviai bei kaip priskiriamos 
prasmės skiriasi tarp įvairių tiriamųjų grupių (Žakaitis, 2008). Tyrime penkių balų poliarinių teiginių skalėmis 
išmatuotos nuostatos apie medžiotoją, kaip visuomenės veikėją. Identiškos nuostatų skalės buvo pateiktos tiek 
medžiotojams, tiek nemedžiojantiems asmenims, taip siekiant įvertinti, ar šiose grupėse egzistuoja nuostatų apie 
medžiotojus skirtumai. Kuo vidutinė reikšmė arčiau didžiausios reikšmės, t. y. 5, tuo ji stipriau išreiškia teigiamąjį 
priešybių požymį (pvz., gamtos draugas, tradicijų puoselėtojas, geradarys, doras ir t. t.) Kuo vidutinė reikšmė arčiau 
mažiausios reikšmės, t. y. 1, tuo ji stipriau išreiškia neigiamąjį priešybių požymį (pvz., gamtos priešas, tradicijų 
naikintojas, piktadarys, nedoras ir t. t.).  

 

 
1 pav. Medžiotojų ir nemedžiojančių asmenų nuostatų įverčiai 

 
1 pav. pavaizduoti medžiotojų ir nemedžiojančių asmenų nuostatų apie medžiotojus įverčių vidurkiai. Beveik 

visose kategorijose nemedžiojančių asmenų nuostatos daugiau linksta į neigiamas teiginių reikšmes, tačiau labai ryškus 
skirtumas nuo medžiotojų atsakymų pastebimas tik vienoje teiginių grupėje. Medžiotojai savo kolegas apibrėžia kaip 
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tradicijų puoselėtojus, tačiau nemedžiojantiems asmenims medžiotojas asocijuojasi su tradicijų naikinimu. Taip pat 
išryškėja, kad nemedžiojantys asmenys linkę medžiotojus laikyti žvėrių žudikais, o ne sergėtojais. 

Išryškėjusioms nemedžiojančių asmenų nuostatoms prieštarauja motyvai, dėl kurių respondentai nusprendė tapti 
medžiotojais. Daugumos medžiotojų pasirinkimą nulėmė noras geriau pažinti gamtą ir procesus joje (26,9 %) bei noras 
aktyviai leisti laisvalaikį (26,2 %). Taip pat nemažai respondentų pasirinkti medžiotojo veiklą paskatino pavyzdys 
šeimoje (15,1 %) ir draugų įtaka (10 %). Galimybė sumedžioti gyvūnus dėl mėsos, kailių ar trofėjų retai būna 
pagrindinis veiksnys, skatinantis prisijungti prie medžiotojų bendruomenės. 

Tyrimuose apie prioritetus medžioklėje iškyla trys pagrindinės dimensijos: kultūriniai, ekonominiai ir socialiniai 
veiksniai (Fischer, 2013a). Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvos medžiotojams pačiame medžioklės procese 
svarbiausi yra kultūriniai ir socialiniai medžioklės aspektai. Ekonominė medžioklės nauda lieka prioritetų sąrašo 
apačioje. Didžioji dalis apklausose dalyvavusių medžiotojų teigia, kad medžioklės procese jie labiausiai vertina 
galimybę pažinti laukinius gyvūnus ir paukščius. Antroje prioritetų sąrašo vietoje – bendravimas su panašius interesus 
turinčiais žmonėmis. Daugumai respondentų galimybė sumedžioti trofėjų yra svarbiau nei žvėriena ar kailiai. Pats 
medžioklės procesas, kaip pramoga, taip pat svarbesnis už sumedžiotą žvėrieną ir kailius (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Medžiotojų prioritetai medžioklėje 

Prioritetai medžioklėje Prioritetų 
eiliškumas 

Galimybė pažinti laukinius gyvūnus ir paukščius 1 
Bendravimas su panašius interesus turinčiais žmonėmis 2 
Buvimas gamtoje, gryname ore 3 
Galimybė po medžioklės pabendrauti su kartu medžiojusiais žmonėmis 4 
Galimybė sumedžioti trofėjų 5 
Pramoga 6 
Azartas 7 
Sumedžiota žvėriena 8 
Pergalės jausmas sumedžiojus laimikį 9 
Galimybė šaudyti 10 
Kailiai 11 
Konkuravimas su kolegomis 12 

 
Analizuojant medžioklės, kaip pomėgio, tradicijos tęstinumą šių dienų visuomenėje, respondentams buvo 

užduota keletas klausimų. Vienas iš jų: „Ar norėtumėte, kad jūsų vaikai būtų medžiotojais?“ 90,3 % medžiotojų norėtų, 
o didžioji dalis nemedžiojančių asmenų nežino arba nenorėtų (82,6 %).  

Kalbant apie medžioklės ateitį dauguma medžiotojų išreiškia nerimą, jog medžioklė gali tapti išskirtinai turtingų 
asmenų veikla (2 pav.). Nemažai apklausoje dalyvavusių medžiotojų pasisako, kad medžioklės įvaizdis visuomenėje 
gerės, kai pasikeis medžiotojų kartos. Nė vienas apklausoje dalyvavęs medžiotojas nemano, kad medžioklė Lietuvoje 
išnyks dėl to, kad nebėra būtinybė žmonių išgyvenimui. 
 

 

29% 

24% 

24% 

21% 

2% Medžioklė taps tik turtingųjų
privilegija

Medžioklės įvaizdis visuomenėje
gerės, keičiantis medžiotojų
kartoms

Medžioklė išliks, jei medžiotojai
sugebės prisitaikyti prie kintančių
sąlygų, visuomenės nuomonės

Medžioklė liks visuomenės kultūros
ir tradicijų dalimi

Medžioklė taps nebepopuliaria
laisvalaikio leidimo forma - naujoji
karta nenorės tuo užsiimti
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2 pav. Medžioklės ateitis Lietuvoje pagal medžiotojus 
 

Nemedžiojantys Lietuvos piliečiai mano, kad medžioklė Lietuvoje išliks, jei medžiotojai sugebės prisitaikyti prie 
kintančių sąlygų ir visuomenės nuomonės (30,4 %), tačiau nemažai respondentų taip pat mano, kad medžioklė gali tapti 
tik turtingųjų privilegija (25 %). 

Daugumai apklausoje dalyvavusių respondentų yra tekę bendrauti su medžiotojais (86 %). Paklausti apie tai, 
kaip gauna informaciją apie medžioklę ir medžiotojus, didžioji dalis respondentų atsakė, kad iš draugų ir pažįstamų. 
Antras svarbus informacijos šaltinis – žiniasklaida. 22 % apklausoje dalyvavusių žmonių informaciją gauna iš skaitytų 
straipsnių ir matytų reportažų. Taigi, naujienų srautas tampa vienu svarbiausių aspektų, formuojančių nemedžiojančių  
asmenų požiūrį į medžiotojus ir medžioklę.   
 

 
 
3 pav. Kokią informaciją apie medžioklę ir medžiotojus žiniasklaidoje pastebi nemedžiojantys asmenys 
 

 
6 pav. Kokią informaciją apie medžioklę ir medžiotojus žiniasklaidoje pastebi medžiotojai 

 
Apklausa atskleidė, kad beveik pusė nemedžiojančių asmenų (48,9 %) žiniasklaidoje pastebi daugiau neigiamą 

nei teigiamą informaciją apie medžioklę ir medžiotojus (3 pav.). Didžioji dauguma medžiotojų (68,9 %) atsakė taip pat. 
Vos 1 % apklausoje dalyvavusių medžiotojų teigia, kad žiniasklaidoje pastebi teigiamą naujienų srautą apie medžiotojus 
ir medžioklę (6 pav.). 
 
Išvados 
 

1. Tyrimo duomenys atskleidė atotrūkį tarp medžiotojų ir nemedžiojančių asmenų medžiotojo rolės 
visuomenėje supratimo. Didžioji dalis medžiotojų mano, kad visuomenės akyse medžiotojas yra žvėrių ir 
paukščių žudikas (34 %) , tačiau didžioji dalis nemedžiojančių asmenų tvirtina, kad medžiotojas – atsakingas, 
medžiojamųjų gyvūnu išteklius tausojantis asmuo (39,1 %).  
2. Nemaža dalis apklausoje dalyvavusių nemedžiojančių asmenų mano, kad medžiotojas tapatu 
brakonieriui (13 %). 
3. Medžiotojams medžioklės procese svarbiausi prioritetai yra galimybė pažinti laukinius gyvūnus ir 
paukščius bei bendravimas su panašius interesus turinčiais žmonėmis. Ekonominė medžioklės nauda lieka 
prioritetų sąrašo apačioje. 
4. Informaciją apie medžioklę dauguma nemedžiojančių asmenų gauna iš draugų, pažįstamų ir 
žiniasklaidos. Didžioji dalis nemedžiojančių asmenų žiniasklaidoje pastebi daugiau neigiamą nei teigiamą 
informaciją apie medžiotojus. Vos 1 % medžiotojų teigia žiniasklaidoje pastebintys teigiamas naujienas apie 
medžioklę ir medžiotojus. 
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HUNTERS’ IDENTITY IN LITHUANIA 
 
Tomas GODVAIŠAS 
 
Summary 
 

Hunting is an integral part of cultural and economic activities in many countries around the world. Lithuania has 
deep hunting traditions, however in contemporary society hunting loses its traditionally established values. Food, 
fur, clothing, tools that people used to make from hunted animals can nowadays be made easier and more 
efficiently by industrial means. This leads to a growing confrontation between hunters and the rest of society 
which often raises questions about the ethics and the necessity of hunting in the modern world. This research 
analyzes the identity of hunters as a social group and explores the attitudes of non-hunters towards hunters and 
hunting. A sample standardized online survey was filled by 117 hunters and 97 non-hunters. Hunters’ answers 
revealed that most of them do not feel distanced in the society but consider that most non-hunters are labeling 
them as killers of the animals. Most oh non-hunters who participated in the survey had communicated with 
hunters or have a family member who hunts. Therefore, most of the respondents non-hunters said that hunter in 
their perception is a responsible person who saves resources of game. What is more, the survey revealed the 
priorities of Lithuanian hunters’ while hunting. Most hunters perceive hunting as an opportunity to know wild 
animals and birds. What is more, hunters attributes a social dimension to hunting and values socialization with 
people who save similar interests. The economic aspect of hunting remains at the bottom of the list of priorities.  

 
Keywords: hunting, hunter, image, hunters' values, non-hunter. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
MEDIENOS RUOŠOS BŪDŲ ĮTAKA PJAUTINŲJŲ RĄSTŲ KOKYBEI 
 
Donatas GRIGALAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Vertinant visus tiriamuose objektuose pagamintus pjautinuosius rąstus nustatyta, kad iš visų paruoštų rąstų labai 
gerai įvertinti 93,4 proc. Skirstant pagal ruošos būdus nustatyta, kad medkirte labai gerai paruošta 93,9 proc. 
rąstų, o motoriniu pjūklu tokių paruošta 92,9 proc. Tačiau medkirte pagaminta daugiau rąstų, kurių paruošimo 
kokybė buvo įvertinta blogai – 2,8 proc., o tuo tarpu motoriniu pjūklu – 1,5 proc. Taip pat palyginus, kaip 
pjautinieji rąstai atitinka technologinėje kortelėje taikomus reikalavimus, buvo rasta, kad daugiau klaidų 
padaryta pjaunant motoriniais pjūklais. Iš visų motoriniais pjūklais paruoštų rąstų 5,0 proc. buvo su ilgesne nei 
optimali užlaida ir 1 proc. su per trumpa užlaida. Iš medkirte paruoštų rąstų 2,2 proc.  buvo su   ilga užlaida ir 1 
proc. – per trumpa, tačiau medkirtė paruošė 5 vnt. rąstų, kurių plongalių skersmuo buvo mažesnis nei nurodyta 
technologinėje kortelėje . Palyginus pagamintų sortimentų kiekį kietmetriais, nustatyta, kad medkirte 
pagaminama daugiau kokybiškų sortimentų. 
 
 
Raktiniai žodžiai: medienos ruoša, pjautinieji rąstai, medienos kokybė. 

 
Įvadas 
 

Visuotinai žinoma, kad miškai – ne vien tik medienos šaltinis. Jų reikšmė sunkiai įvertinama pinigais, tačiau 
neabejotinai svarbi aplinkos tvarumui. Iš visų miško naudojimo rūšių svarbiausi vis dėlto išlieka medienos ištekliai, t. y. 
medienos ruoša (Vitunskas, 2008). Medienos ruošos technologija apima medžių kirtimo, apdorojimo ir išvežimo 
procesus bei priemones (Mizaras ir kt., 2009).  

Medienos ruošos metodas apibūdina medienos, patenkančios prie privažiavimo kelio (tarpinio sandėlio), formą. 
Medienos ruošos metodai yra šie: sortimentinė, stiebinė , medžių su šakomis ir viršūnėmis , viso medžio  (su šakomis, 
viršūne, kelmu ir didžiosiomis šaknimis). Medienos ruošos sistema apima naudojamus įrankius ir techniką. Kiekvienas 
medienos ruošos sistemos komponentas gali būti pakeistas, nekeičiant medienos ruošos metodo (Mizaras ir kt., 2009). 

Medienos kokybė priklauso nuo įvairių veiksnių. Didelės reikšmės turi pasirinkta medienos ruošos technologija, 
nes net našiausias medynas gali netekti savo ekonominės vertės dėl klaidų, padarytų medienos ruošos proceso metu. 
(Syunev et al., 2009).  Todėl buvo lyginami skirtingomis technologijomis paruošti pjautinieji rąstai ir bandoma 
nustatyti, kuris ruošos būdas kokybiškesnis. 
 
Darbo tikslas – nustatyti rąstų  kokybės skirtumus tarp motoriniais pjūklais ir medkirte paruoštos medienos.  
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti skirtingais būdais – medkirte ir motoriniais pjūklais  – paruoštų  medienos sortimentų kokybę. 
2. Nustatyti sortimentų atitikimą technologinės kortelės reikalavimams. 
3. Nustatyti, kokia dalis  medienos netenkina pirkėjų dėl ruošos klaidų. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

VĮ Telšių miškų urėdijoje Ubiškės ir Varnių girininkijų kirtavietėse paruošti pjautinieji rąstai. Penki panašių 
augaviečių ir rūšinės sudėties sklypai iškirsti skirtingais medienos ruošos būdais. Dviejuose sklypuose mediena ruošta 
naudojant medkirtę, o trijuose sklypuose –  motorinius pjūklus. 
 
Tyrimų metodika 
 

Siekiant įvertinti paruoštus rąstus, kurie iš miško keliauja pirkėjui, medienos kokybė buvo vertinama tarpiniuose 
medienos sandėliuose medienos traukimo metu. Iš medkirte paruoštų rąstų buvo vertinti visi eglės rąstai, o beržo rąstai 
vertinti tik iš dalies kirtavietės (dviejų valksmų). Motoriniais pjūklais kirstose biržėse buvo vertinti visi paruošti 
pjautinieji rąstai. 

Pjautinųjų rastų paruošimo kokybė vertinama skaičiuojant nenugenėtas šakas ir jų ilgius, taip pat vertinami 
medienos pažeidimai ją ruošiant, pagal technologinėje kortelėje pateiktus reikalavimus vertinamas – užlaidos ilgis, 
plongalio skersmuo, ar pjautinasis rąstas pasirinktas tinkamai: 
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1. Labai gera – rąstas atitinka standartus, neturi jokių vizualiai matomų trūkumų ir pažeidimų; 
2. Gera – vertinant paruošimą vizualiai, trūkumai mažai reikšmingi, rąsto ilgis atitinka nustatytą sortimento ilgį, 

nenugenėtų šakų nėra;  
3. Vidutinė – 3–5 nenugenėtos šakos (3 cm ilgio)  arba ne daugiau nei viena šaka (5 cm ilgio) dviejuose 

metruose, rąsto ilgis atitinka nustatytą sortimento ilgį; 
4. Bloga – pagamintas sortimentas turi: lūžimų, išplėšymų, šakos netinkamai nugenėtos (5 cm ir ilgesnės)  – 

tankiau nei 2 metrai, rąsto užlaida per ilga arba per trumpa ir neatitinka nustatyto sortimento ilgio, 
pagamintas rąstas su minkštu puviniu, plongalio skersmuo neatitinka technologinėje kortelėje nustatyto 
plongalio skersmens. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Iš viso buvo įvertinta 919 vnt. pjautinųjų rąstų, kurių bendras tūris yra 218,64 m3 . Medkirte ruoštų pjautinųjų rąstų 
buvo pamatuota 457 vnt., o bendras jų tūris – 115,9 m3; tarp jų nebuvo pušies ir juodalksnio rąstų. Motoriniais pjūklais 
ruoštų rąstų buvo pamatuota 462 vnt., o bendras jų tūris buvo 102,74 m3. Iš visų matuotų rąstų daugiausia buvo beržo 
pjautinųjų rąstų – 50 proc. (1 pav.), truputį mažiau  eglės  – 44 proc., juodalksnio  – 4 proc. ir pušies – 2 proc.   

 

 
1 pav. Įvertintų pjautinųjų rąstų kiekis pagal  medžių rūšis 
 

Iš visų pjautinųjų rąstų, vertintų pagal jų paruošimo kokybę, daugiausiai rąstų buvo priskirta labai gerai 
paruošimo kokybei – 93,4 proc., gerai – 2,2 proc., vidutinei – 2,3 proc. ir blogai – 2,2 proc. (2 pav.). Vertinant 
paruošimo kokybę pagal ruošos būdą, medkirte buvo  paruošta 93,9 proc., o motoriniais pjūklais – 92,9 proc. labai gerai 
įvertintų pjautinųjų rąstų. Blogai įvertintų rąstų daugiau paruošta medkirte – 2,8 proc., o motoriniais pjūklais –  tik 1,5 
proc. 
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2 pav.  Pjautinieji rąstai, įvertinti pagal ruošos kokybę 
 

Įvertinus ruošos kokybę pagal medžių rūšis ir atitinkamai palyginus medkirte ir motoriniais pjūklais paruoštus 
rąstus nustatyta, kad medkirte buvo paruošta daugiau labai gerai įvertintų eglės rąstų – 95,9 proc., motoriniais pjūklais – 
90,4 proc. Tačiau kokybiškesnių beržo rąstų daugiau paruošta motoriniais pjūklais (93,6 proc., medkirte – 91,6 proc.). 

Bandant nustatyti, kaip skirtingais būdais ruošti pjautinieji rąstai atitinka technologinėje kortelėje nustatytus 
reikalavimus, buvo matuojami plongalio skersmenys ir užlaidų ilgiai. Iš visų pamatuotų pjautinųjų rąstų buvo rasti 44 
vnt. neatitinkantys technologinės kortelės reikalavimų (3 pav.). Daugiau neatitikimų buvo  motoriniais pjūklais paruoštų 
rąstų – 26 vnt., o medkirte – 18 vnt. 

 

 
3 pav. Pjautinųjų rąstų neatitikimai technologinėje kortelėje taikomiems reikalavimams 
 

Taip pat nustatyta, kad medkirte ruoštų pjautinųjų rąstų užlaidos vidurkis didesnis už motoriniais pjūklais paruoštų 
rąstų. Medkirte pagaminta daugiau tinkamo ilgio  rąstų – 97,2 proc., o tuo tarpu motoriniais pjūklais – 94,4 proc. Tačiau 
motorinais pjūklais paruošta daugiau ilgesnių rąstų – 5,0 proc., o medkirte tik 2,2 proc. Abiem ruošos būdais pagaminta 
po vieną procentą  trumpesnių nei reikalaujama pjautinųjų rąstų. 

Iš viso buvo išmatuota 218,64 m3 pjautinųjų rąstų ir vertinti netinkantys pirkėjams dėl trumpų užlaidų, nenugenėtų 
šakų, plongalio skersmens ir minkšto puvinio. Iš jų 96,4 proc. buvo tinkami pirkėjams, o 3,6 proc. – netinkantys (4 
pav.).  Motoriniais pjūkais buvo paruošta  daugiau pirkėjui netinkančių rąstų (4,3 proc.), lyginant su medkirte (3,0 
proc.). 
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4 pav. Pirkėjams netinkančių rąstų tūris procentais 

Lyginant medkirtės ir motopjūklininkų paruoštus pjautinuosius rąstus galime daryti išvadą, kad medkirte ruošti 
rąstai kokybiškesni. Taip pat pagal tai, kiek kietmetrių paruoštų rąstų netinka pirkėjams – medkirtė kokybiškiau ruošia 
eglės rąstus  nei  motopjūklininkai. 
 
Išvados 

1. Iš visų abiem būdais ruoštų ir vertintų pjautinųjų rąstų daugiausiai buvo labai geros paruošimo klasės – 93,4 
procentai, o geros ir blogos – 2,2 proc. ir vidutinės – 2,3 proc.. Blogai paruoštų pjautinųjų rąstų kiek daugiau 
pagaminta medkirte – 2,8 procentai, lyginant su 1,5 procentų  motopjūklininkų  ruoštų. 

2. Nustatyta kad medkirte ruoštų pjautinųjų rąstų užlaidos vidurkis didesnis už motoriniais pjūklais paruoštų 
rąstų. Taip pat medkirte pagaminta daugiau ilgį atitinkančių rąstų – 97,2 proc., lyginant su 94,4 proc. 
motopjūklininkų ruoštų. Tačiau motoriniais pjūklais paruošta daugiau per didelės užlaidos rąstų (5,0 proc.), o 
medkirte - tik 2,2 procentai. Vertinant bendrą klaidų kiekį ruošiant medieną, nustatyta, kad motopjūklininkai 
paruošė 26 vnt, o medkirtė 18 vnt., technologinės kortelės reikalavimų neatitinkančių rąstų. 

3. Nustatyta, kad  medkirte paruošta kiek daugiau kokybiškų rąstų, nei motoriniais pjūklais (atitinkamai – 97,0 
ir 95,7 procentai viso vertinto tūrio), tačiau skirtumai nedideli, o tyrimo duomenys rodo, kad  medkirtės 
privalumai išryškėja ruošiant eglės rąstus. Beržo rąstų atveju išlieka nežymus pjūklininkų darbo pranašumas 
(93,6 prieš 91,6 proc.). 
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PREPARATION METHODS IMPACT ON THE QUALITY OF THE SAWLOGS 
 
Donatas GRIGALAUSKAS 
 
Summary 
 

When all produced logs were evaluated, it has been discovered that 93,4 percent of the prepared logs were highly 
estimated. The distribution of harvesting methods demonstrated that the harvester has produced 93,9 percent of 
all the logs very well, whereas the sawyer has prepared 92,9 percent of the logs very well. However, it has been 
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recognized that the harvester produced 2,8 percent of the logs which quality was evaluated as poor, while the 
sawyer prepared only 1,5 percent of such logs. When the sawn logs were compared of how they meet the 
requirements of the technology documentation, it has been discovered that more faults were made by the sawyer. 
5,0 percent of the produced saw logs were with longer overlap and 1,5 percent with a short cut. The harvester 
produced 2,2 percent of the logs with longer overlap and 1 percent with a short, however 5 pieces of the logs had 
smaller top diameter diameter than required in the technological documentation. When the produced assortment 
quantity, in solid cubic meters, was compared, it displayed that the sawyer produces more assortments with high 
quality.  
 
Keywords: forest harvesting, sawlogs, quality of the wood. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 

NEPLYNŲ PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ PROJEKTAVIMO TIKSLINGUMO 
ĮVERTINIMAS VĮ UTENOS MIŠKŲ URĖDIJOJE 

Vaida ŠYVYTĖ 

Santrauka 

Tyrimas atliktas Utenos miškų urėdijos Balčių ir Utenos girininkijų valstybinės reikšmės brandžiuose ir 
bręstančiuose  medynuose, kurių II ardo skalsumas 0,3 ir didesnis. Atmetus sklypus, kuriuose II ardo amžius 
buvo  didesnis nei  50 metų, bei medynus, kurių plotas buvo < 0,5 ha, buvo atrinkti 26 tinkami sklypai. Lauko 
darbų metu duomenys buvo surinkti naudojant 500 m2 ploto skritulinius barelius. Kiekvienam medžiui apskaitos 
barelyje buvo nustatoma rūšis, ardas, būklė (sveikas, stelbiamas, pažeistas ir t. t.), aukštis bei  skersmuo 1,3 m 
aukštyje. Lauko matavimų duomenis palyginus su miškotvarkos duomenimis nustatyta, kad iš atrinktų 26 sklypų 
tik 17 sklypų yra II ardas ir buvo galima vykdyti matavimus. Miškų kadastro duomenimis, 12 sklypų turėjo būti 
skalsumas 0,3, 4 sklypuose – 0,4 ir  1 sklype – 0,5 . Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad 0,4 skalsumo II 
ardas yra 3 medynuose, 0,3 skalsumo – 6, 0,2 skalsumo – 3 ir 0,1 skalsumo II ardas – net 5 medynuose. Įvertinus 
II ardą ne tik pagal kiekį, bet ir pagal perspektyvumą nustatyta, kad nei viename sklype nebuvo rastas minimalus 
reikiamas 0,4 skalsumas. Todėl  vykdyti neplynus pagrindinius miško kirtimus vertintuose sklypuose 
netikslinga. 

 
Raktiniai žodžiai: antras ardas, neplyni kirtimai, atvejiniai kirtimai, skalsumas. 

 
Įvadas 
 

Pagal šiuo metu galiojančias Miško kirtimų taisykles (2015) Lietuvos miškuose taikomi trys pagrindinių kirtimų 
būdai: plynieji, atvejiniai ir atrankiniai kirtimai, pasižymintys  savitais kirtimų metodais. Atrankiniai ir atvejiniai 
pagrindiniai miško kirtimai priskiriami neplyniesiems pagrindiniams miško kirtimams.  

Parenkant pagrindinių kirtimų rūšį atsižvelgiama į miškų paskirtį, rūšinę sudėtį, būklę, augavietę. Miško kirtimai 
turi sudaryti palankiausias sąlygas paliekamiems medžiams augti, pomiškiui išsaugoti, jaunajai miško kartai atsikurti. 
Taip sutrumpinamas medyno išauginimo laikas, sumažinamos miško atkūrimo sąnaudos. 

Tuose medynuose, kuriuose nėra perspektyvaus pagrindinių rūšių pomiškio ar II ardo, tikslinga vykdyti 
plynuosius kirtimus ir kuo skubiau šias kirtavietes  apželdinti, kad nesusidarytų atotrūkis tarp senos ir naujos miško 
kartos. Tuo tarpu medynuose, kuriuose yra pakankamas pagrindinių medžių rūšių pomiškis ar II ardas, būtina taikyti 
neplynus pagrindinius kirtimus, nes taip gerokai sutrumpinamas naujo medyno išauginimo laikas (Juodvalkis, Karazija, 
Mikšys, 2005). 

Šiuo metu neplynų pagrindinių kirtimų apimtys neretai yra didinamos neatsižvelgiant į realias miškų išteklių 
galimybes, medynų derėjimo ypatumus ir kt., dėl to svarbu nepakartoti XX a. 7 dešimtmetyje darytų klaidų, kuomet 
išplėtus neplynų kirtimų apimtis, didžiąją dalį taip kirstų medynų teko nukirsti plynai, nes medynai taip savaime ir 
neatsikūrė. 
 
 
Darbo tikslas – išanalizuoti Utenos miškų urėdijos Balčių ir Utenos girininkijų brandžių ir bręstančių medynų, turinčių 
0,3 ir didesnio skalsumo II ardą, miškotvarkos duomenų bazės tikslumą ir įvertinti  atvejinių kirtimų projektavimo 
tikslingumą. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti esamą bręstančių ir brandžių medynų II ardo perspektyvumą. 
2. Palyginti tyrimų ir miškotvarkos darbų metu nustatyto II ardo dendrometrinių parametrų skirtumus. 
3. Įvertinti miškotvarkos suprojektuotų neplynų pagrindinių miško kirtimų tikslingumą. 

 
 
Tyrimo objektas ir vieta 

Utenos miškų urėdijos Balčių ir Utenos girininkijų valstybinės reikšmės brandūs ir bręstantys medynai, kurių II 
ardo skalsumas 0,3 ir didesnis. 
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Tyrimų metodika 

Šio tyrimo metu iš Miškų kadastro buvo pasirinktos dvi Utenos m. u. girininkijos (Balčių ir Utenos), kuriose 
buvo gausiausia brandžių ir bręstančių medynų, turinčių 0,3 ir didesnio skalsumo II ardą. Atmetus sklypus, kuriuose II 
ardo amžius buvo didesnis nei  50 metų, bei medynus, kurių plotas buvo < 0,5 ha, buvo atrinkti 26 potencialiai tinkami 
sklypai.  

Duomenys natūroje buvo surinkti naudojant 500 m2 ploto (spindulys 12,62 m) skritulinius barelius. Medžių 
skersmuo barelyje vertintas 2 cm, o aukštis – 1 m tikslumu. 

Pirmas apskaitos barelis buvo išskiriamas atsitiktinai, antrasis – už 50 m nuo pirmo barelio centro ir t. t. Barelių 
skaičius sklype priklausė nuo sklypo ploto – jeigu sklypo dydis nuo 0,5 iki 1,0 ha, buvo išskiriami 2 bareliai, 1,1 – 2,0 
ha sklypuose buvo išskiriami 3 bareliai, o didesnio ploto sklypuose buvo išskiriami 5 bareliai. Bendras išmatuotų sklypų 
plotas 44,9 ha. 

Medžių skersmuo 1,3 m aukštyje (nuo šaknies kaklelio) buvo matuojamas žerglėmis iš 2 pusių.  
Medžių aukštis matuojamas aukštimačiu, naudojant pastovią (15, 20, 30 arba 40 m) bazę, artimą matuojamo 

medžio aukščiui. Bazė buvo matuojama matavimo juosta arba tolimačiu .  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Natūroje įvertinus atrinktus sklypus buvo nustatyta, kad iš  26 sklypų tik 17 sklypų turi II ardą. 6 sklypuose dėl 

vykdytų kirtimų (einamųjų, atrankinių sanitarinių) II ardo beveik nėra, dar 2 sklypuose II ardo visiškai nebuvo (nors 
miškų kadastro duomenyse buvo nurodyta, kad II ardas yra 0,4 skalsumo), o dar viename sklype II ardas jau buvo 
susiliejęs su I ardu (1 pav.). 
 

 
1 pav. Atrinktų iš taksoraščio ir įvertintų natūroje medynų II ardo charaktristikos 
 

Taigi tyrimai buvo atliekami 17 sklypų, kuriuose buvo II ardas. Daugiausia matavimų buvo atlikta pušų 
medynuose net 13 sklypų, o eglės ir beržo medynų su II ardu buvo tik po 2 sklypus. Miškų kadastro duomenimis, 12 
sklypų II ardas turėjo būti 0,3 skalsumo, 4 sklypų – 0,4 ir 1 sklypo – 0,5 .  

Paprastai pagrindiniais atvejiniais miško kirtimais kertami medynai, kuriuose yra pakankamas gyvybingo 
pomiškio kiekis arba perspektyvus (ne mažesnio kaip 0,4 skalsumo) tikslinių medžių rūšių antrasis ardas (Miško 
kirtimų taisykles, 2015). Taip pat reikėtų nepamiršti, kad jei prieš atvejinius kirtimus II ardas yra 0,4 skalsumo, tai po 
kirtimų jis dar sumažės (dėl valksmų atsiradimo, kirtimų metu nulaužtų, sužalotų ir įvairiu laipsniu žvėrių bei centrinio 
puvinio pažeistų II ardo medžių iškirtimo ir galimų vėjovartų). 

Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad realus II ardo skalsumas kito nuo 0,4 iki 0,1 (0,4 skalsumas – 3 
sklypuose, 0,3 – 6 sklypuose, 0,2 – 3 sklypuose, 0,1 – net 5 sklypuose) (2 pav.).  

 

 
2 pav. II ardo skalsumų palyginimas pagal Miškų kadastro duomenis ir duomenis gautus atlikus matavimus natūroje. 
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          Vertinant II ardą buvo matuojami ne tik jo dendrometriniai rodikliai, bet vertinamas ir jo perspektyvumas, t.y. 
buvo nustatoma kiekvieno II ardo medžio būklė (sveikas, stelbiamas, nulaužta viršūnė, žvėrių ar mechaniškai 
pažeistas). Daugiausiai neigiamos įtakos medelių perspektyvumui turėjo žvėrių pažeidimai ir nulaužtos viršūnės. 
Skaičiuojant II ardo skalsumą tik iš perspektyvių medžių gauti rezultatai atspindi realųjį (ūkiškai vertingą) II ardą, iš 
kurio po kirtimų būtų galima tikėtis besiformuojančio naujo medyno.  

 

 
3 pav. II ardo skalsumų palyginimas pagal Miškų kadastro duomenis ir duomenis, gautus atlikus matavimus natūroje 
 

Kaip rodo atlikta tyrimo duomenų analizė, 0,1 skalsumo perspektyvus II ardas buvo net 6 sklypuose, 0,2 
skalsumo – 8 sklypuose, o 0,3 skalsumo – 3 sklypuose. Nei viename sklype nebuvo rastas minimalus reikiamas 0,4  
skalsumas (3 pav.).  
 

                  
4 pav. Matuotų II ardo medelių aukščio pasiskirstymas 
 

Bendras išmatuotų II ardo medelių skaičius yra 2325 vnt. II ardo medelių aukštis buvo nuo 5 m iki 21 m. Vyravo  
5–6 metrų aukščio medeliai(4 pav.). 
 

 
5 pav. Matuotų II ardo medelių skersmens pasiskirstymas 
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II ardo medelių skersmuo buvo nuo 4 cm iki 22 cm. Daugiausiai vyravo 4–12 centimetrų skersmens medeliai. 
(5pav.) 

 
Išvados 
 

1. Įvertintinus esamą bręstančių ir brandžių medynų II ardo perspektyvumą nustatyta, kad 0,1 skalsumo 
perspektyvus II ardas buvo 6 , 0,2 skalsumo – 8, o 0,3 skalsumo – 3 sklypuose. Nei viename sklype nebuvo 
rastas minimalus reikiamas 0,4 skalsumas. Daugiausiai neigiamos įtakos medelių perspektyvumui turėjo 
žvėrių pažeidimai.  

2. Tik 3 sklypuose realus perspektyvus II ardas atitiko miškotvarkos duomenis. Visuose kituose sklypuose II 
ardo skalsumas buvo mažesnis nei nurodoma miškotvarkos medžiagoje. 

3. Visuose vertintuose sklypuose nėra tikslinga vykdyti neplynus pagrindinius miško kirtimus, nes realus 0,4 
skalsumo II ardas buvo tik 3 sklypuose, tačiau perskaičiavus šių sklypų II ardo skalsumą ne tik pagal kiekį, 
bet ir pagal perspektyvumą konstatuota, kad minimalaus reikiamo (0,4 skalsumo) II ardo nėra nei viename 
sklype. 
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ASSESSMENT OF NON-CLEAR FOREST CUTTINGS PROJECTING ADVISABILITY IN 
UTENA STATE FOREST ENTERPRISE 
 
Vaida ŠYVYTĖ 
  
Summary 
 

The research was performed in the mature and prie-mature forests in Balčiai and Utena forest districts of Utena 
State Forest Enterprise. The stocking level of the second layer in the studied stands was 0,3 and higher, and its 
age was smaller than 50 years. According to the data of forest cadastre, the stocking level of the second layer 
should have been 0,3 in 12 stands, 0,4 in 4 stands and 0,5 – in 1 stand.  Our study showed, that the sufficient 
amount of second layer (stocking level 0,4 and higher) was in 3 stands, stocking level 0,3 – in 6 stands, 0,2 – in 3 
stands and 0,1 – in 5 stands. The assessment of the second layer‘s perspectiveness showed, that no stands had the 
appropriate second layer of minimal stocking level 0,4. 
 
Keywords: second layer, non-clear forest cuttings, shelterwood cuttings, stocking level. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 

VĮ ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS REKREACINIŲ MIŠKO IŠTEKLIŲ IR JŲ 
NAUDOJIMO VERTINIMAS 
 
Mindaugas MIKĖNAS 
 
Santrauka 
 

Šio mokslinio tiriamojo darbo tikslas įvertinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio padalinio esamų 
rekreacinių miško išteklių tinkamumą lankytojų poilsinėms reikmėms bei šių miškų atsparumą rekreacinėms 
apkrovoms. Tyrimo objektas – VĮ VMU Rokiškio padalinio valdomuose miškuose esantys rekreaciniai miškai ir 
jų ištekliai. Tyrime buvo vertinami pagrindiniai medynų duomenys – vyraujanti sudėtis, amžius, augavietės 
tipas, skalsumas, norint nustatyti jų tinkamumą poilsiui. Taip pat buvo parengta anketinė apklausa norint ištirti ir 
įvertinti Rokiškio rajono gyventojų bei svečių poreikius vykstant poilsiauti į rajono specialiosios paskirties  (II B 
grupės) rekreacinius miškus. 
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų atsakymus, pateiktos dalinės 
rekomendacijos rekreaciniams miško ištekliams ir gamtiniam turizmui gerinti VĮ VMU Rokiškio padalinio 
miškuose. 
 
Raktiniai žodžiai: rekreaciniai miško ištekliai, anketinė apklausa, rekomendacijos.  

 
Įvadas 
 

Miškai yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, tinkamų rekreacijai. VMU Rokiškio padalinyje 
1000 hektarų valstybinės reikšmės miškų tenka 1,4 rekreaciniai objektai, neskaitant informacinės įrangos (VĮ VMU 
Rokiškio padalinio duomenimis). Tankumas yra nevienodas ir įvairuoja priklausomai nuo miškų rekreatyvumo ir 
lankytojų srautų. 

VĮ VMU Rokiškio padalinio miškuose vyrauja uždaras kraštovaizdžio tipas (73 proc. viso ploto), pusiau atviras 
(medynai 0,3–0,6 skalsumo) užima 17 proc., o atviras (jaunuolynai iki 3m aukščio, neapaugę mišku plotai, vandenys) – 
10 proc. Uždariausi yra pušynai, jie sudaro 83 proc. viso šių medynų ploto. 63 proc. visų medynų yra natūralūs. 
Natūralių pušynų yra 53 proc., eglynų – 47 proc. (VĮ RMU ..., 2009).  Estetiškiausi yra pušynai, ąžuolynai. Sanitarinės-
higieninės vertės atžvilgiu atspariausi yra pušynai ir ąžuolynai. Reljefo atžvilgiu vyrauja lengvai banguota lyguma, 
vietomis nedideli šlaitai. Digresija pasireiškusi nedideliais ploteliais prie vandens telkinių bei laužaviečių.  
 
Darbo tikslas –atlikti VĮ VMU Rokiškio padalinio miškų ir jų rekreacinių išteklių analizę. 
 
Uždaviniai 
 

1. Įvertinti VĮ VMU Rokiškio padalinio  rekreacinius miško išteklius ir jų tinkamumą naudoti. 
2. Naudojantis anketine apklausa  išsiaiškinti gyventojų poreikius vykstant poilsiauti į rokiškio rajono miškus. 
3. Pateikti rekomendacijas rekreaciniams miško ištekliams ir gamtiniam turizmui VĮ VMU Rokiškio padalinio 

miškuose gerinimui. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Rekreaciniai miško ištekliai (rekreaciniai miškai, rekreaciniai objektai). Tyrimai atlikti VĮ VMU Rokiškio 
padalinio (Juodupės, Kamajų, Obelių, Pandėlio, Rokiškio ir Sėlynės) girininkijų prižiūrimose rekreacinėse teritorijose 
2017/2018 metais. 
 
Tyrimų metodika 
 

Rekreacinių miškų tinkamumo poilsiui vertinamas buvo atliekamas nagrinėjant pagrindinius medynų duomenis  
–  vyraujančią sudėtį, amžių, augavietės tipą, skalsumą. 

Rekreaciniai objektai (poilsiavietės, stovyklavietės, atokvėpio vietos, rekreaciniai takai ir kt.) bei juose esanti 
infrastruktūra ir jos būklė buvo vertinima  nagrinėjant rekreacinių objektų techninius pasus, taip pat atsižvelgiant į 
respondentų atsakymus anketose. 

Vartotojų poreikiams, pasitenkinimui, lūkesčiams ir pan. matuoti yra taikomi įvairūs tyrimų metodai. Jie 
skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Šiam tyrimui buvo pasirinktas vienas iš kiekybinio tyrimo metodų, tai anketinė 
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apklausa. Anketinė apklausa esant galimybėms buvo vykdoma nuvykstant į rekreacinius objektus ir apklausiant 
respondentus tiesiogiai. Į anketos klausimus respondentai taip pat galėjo atsakinėti ir internetiniu būdu. Anketinėje 
apklausoje dalyvavo daugiau nei 100 respondentų.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Miškai rekreaciniu požiūriu buvo vertinti pagal metodiką, naudotą valstybinių parkų planavimo schemose ir 
labiausiai pasiteisinusią šio pobūdžio darbuose.  

Pagrindinis dėmesys šioje metodikoje buvo skirtas nustatyti miškų technologinį patogumą poilsiavimui. Kadangi 
miškų patogumą lankytisjuose  ir stovyklauti lemia  medynų rūšinė sudėtis ir drėgmės režimas, tai, remiantis 
atitinkamais kriterijais – augimvietės tipu, būdinga miško bendrija, amžiaus klase (Riepšas, 2007),  buvo atitinkamai 
išskirtos geros, vidutinės ir blogos sąlygos rekreacijai (1 lentelė). 

1 lentelė. VĮ VMU Rokiškio padalinio miškų rekreacinių išteklių technologinio patogumo įvertinimas 

Eil. 

nr. 
Girininkija 

Miško žemės plotas 

Geros sąlygos Vidutinės sąlygos Blogos salygos Iš viso 

ha proc. ha proc. ha proc. ha proc. 

1 Juodupės 461,3 12,35 478,7 12,82 2795,1 74,83 3735,1 100 

2 Kamajų 179,4 5,29 773,2 22,79 2439,4 71,92 3392 100 

3 Obelių 366,4 8,97 1506,8 36,89 2211,7 54,14 4084,9 100 

4 Pandėlio 278,7 7,65 466,6 12,81 2898,2 79,54 3643,5 100 

5 Rokiškio 803,1 23,01 711,8 20,39 1975,4 56,6 3490,3 100 

6 Sėlynės 137,2 5,84 536,2 22,83 1675,7 71,33 2349,1 100 

 Iš viso 2226,1 10,52 4473,3 21,42 13995,5 68,06 20694,9 100 

 
Anketinės apklausos rezultatai 
 

Anketinė apklausa buvo rengiama norint ištirti ir įvertinti miško lankytojų poreikius vykstant poilsiauti į rajono 
rekreacinius miškus. Taip pat rengiant rekomendacijas, kuriomis būtų gerinamos sąlygos vystant gamtinį turizmą VĮ 
VMU Rokiškio padalinio rekreaciniuose miškuose. Anketinėje apklausoje dalyvauti galėjo visi žmonės, kuriems ši tema 
yra aktuali. Anketinės apklausos dalyviai buvo išskirti į 8 amžiaus grupes ( >18m., 18–23m., 24–30 m., 31–40 m., 41–
50 m., 51–60 m., 61–70 m., 71m.< ).  

Didžioji dalis apklaustųjų (daugiau nei  71 proc.) poilsiui renkasi šiltąjį metų laikotarpį. Anketinės apklausos 
duomenimis,  vykstant į rajono miškus aktyvų poilsį gamtoje renkasi 18 proc. respondentų, o didžioji dalis jų yra 
jaunimas iki 30 metų.  Ramų poilsį renkasi 23 proc. respondentų, išvykas į gamta pažintiniais tikslais – 15 proc., gamtos 
stebėjimą – 17 proc. Miško gėrybių rinkimą renkasi 26 proc. respondentų, kurių didžioji dalis yra senyvo amžiaus 
žmonės (1 pav.).  
 

 

1 pav. Lankymosi Rokiškio rajono miškuose pasiskirstymas pagal poilsio pobūdį  

Analizuojant anketinės apklausos duomenis paaiškėjo, jog 72 proc. respondentų poilsiui gamtoje renkasi 
netoliese (iki 3km) jų gyvenamosios aplinkos esančius miškus ir tik 28 proc. respondentų atstumas keliaujant neturi 

18% 

23% 

26% 

15% 

17% 
1% Aktyvus poilsis

Ramus poilsis
Miško gėrybių rinkimas
Pažintiniais tikslais
Gamtos stebėjimas
Kita
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jokios įtakos. Tuo tarpu renkantis išvykos į gamtą trukmę 83 proc. respondentų atsakė, kad renkasi vienadienes išvykas, 
o 17 proc. respondentų poilsį gamtoje planuoja su nakvyne. 
 

Anketinės apklausos duomenimis, 61 proc. respondentų miško sudėtis renkantis poilsinės kelionės vietą neturi 
jokios įtakos, 20 proc. kartais apie tai pagalvoja, o 19 proc. respondentų miško sudėtis yra vienas iš aspektų renkantis 
poilsio vietą (2 pav.). Iš tų apklaustųjų, kuriems rūšinė miško sudėtis yra aktuali,  63 proc. poilsiui renkasi pušynus, 7 
proc. eglynus, 19 proc. kietųjų lapuočių medynus, 11 proc. minkštųjų lapuočių medynus (3 pav.). 
 

 

2 pav. Miško rūšinės sudėties įtaka renkantis poilsį Rokiškio rajono miškuose 

 

3 pav. Respondentų, kuriems svarbi medynų rūšinė sudėtis, nuomonė 
 

Apklausiant respondentus  46 proc. jų rinkdamiesi poilsio vietą miškuose norėtų netoliese (0,5 km atstumu nuo 
poilsio vietos) matyti vandens telkinį, 44 proc. respondentų atsakė jog būtų smagiau jei poilsio vietoje ar netoliese jos 
būtų vandens telkinys, tačiau tai neturėtų didelės įtakos renkantis, o 10 proc. vandens telkiniai renkantis poilsio vieta 
neturi jokios įtakos (4 pav.). 
 

 

4 pav. Vandens telkinių įtaka renkantis poilsio vietą Rokiškio rajono miškuose 
 

Vienas iš pagrindinių šios anketos tikslų buvo sužinoti respondentų nuomonę apie esamus rekreacinius objektus 
Rokiškio rajono miškuose. 51 proc. apklaustų respondentų mano, kad rajono miškuose nėra pakankamai poilsiui 

19% 

61% 

20% 
Taip
Ne
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63% 7% 

19% 

11% Pušynai

Eglynai

Kietųjų lapuočių medynai (Ąžuolynai,
Uosynai, Klevynai)
Minkštųjų Lapuočių medynai
(Beržynai, Liepynai)
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Ne, man tai neturi visiškai jokios įtakos
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pritaikytų vietų, 11 proc. teigia, kad vietų, pritaikytų poilsiui yra pakankamai, 38 proc. respondentų buvo sunku išsakyti 
savo nuomonę šiuo klausimu (5 pav.).  
 

 

5 pav. Lankytojų nuomonė,ar pakanka rekreacinių objektų miškuose 
 
Rekomendacijos rekreaciniams miško ištekliams bei gamtiniam turizmui gerinti 
 

Kadangi VĮ VMU Rokiškio padalinio valdomose miškuose rekreacijai tinkamų medynų nėra tiek jau daug, todėl 
reikėtų imtis visų įmanomų priemonių, kad esami ištekliai būtų kuo patrauklesni poilsiautojams ir jų eksploatacija būtų 
kuo paprastesnė. Mokslinių tyrimu metu nustatyta, kad miškų rekreacinę vertę galėtų padidinti didelių medžių 
medynuose išskirimas (David, 2012). Tai pat reikia mažinti rekreacines apkrovas labiausiai lankomuose miškuose 
sukuriant palankias sąlygas  poilsiautojams keliauti ir aplankyti daugiau rajono rekreacinių miškų. 

Anketinės apklausos duomenimis, apklausiant respondentus apie tai, kokių priemonių reikėtų imtis norint 
paskatinti gamtinį turizmą rajono miškuose, buvo sulaukta tokių atsakymų: „Daugiau ir įvairesnių takų (pažintinių, 
mokamųjų, rekreacinių); daugiau vietų, pritaikytų stovyklauti miške; daugiau vietų su apžvalgos aikštelėmis;daugiau 
vietų, pritaikytų žmonėms su negalia; jau esamos infrastruktūra priežiūra ir tvarkymas rekreaciniuose objektuose“. 

Skatinti gamtinį turizmą rajone padėtų ir šiuolaikinės technologijos, kadangi paklausus respondentų, kaip jie 
vertintų galimybę keliaujant po rajoną savo išmaniuosiuose telefonuose matyti netoliese jų esančias poilsines vietas, net 
94 proc. tai vertino teigiamai.  

Taip pat dėl dviračių takų infrastruktūros gerinimo rajone, skatinant gamtinį turizmą, teigiamai pasisakė 53 proc. 
(didžioji dalis miesto gyventojai) respondentų teigdami, kad šiltuoju laiku mėgsta pakeliauti dviračiais. 
 
Išvados 
 

1. Valstybinės reikšmės miškuose yra 2226,1 ha medynų, kuriuose  yra geros sąlygos poilsiui, o tai sudaro apie 
10,5 proc. medynų ploto. Daugiausia tai brandūs ir pribręstantys pušynai bei pušynai su eglių priemaiša.  
Vidutinės sąlygos poilsiui miške yra maždaug 4473,3 ha arba 21,4 proc. medynų ploto. Likusioje dalyje 
(68,1 proc.) medynai yra drėgni, pelkėti arba su gausia žoline augmenija, traku, kuriuose sąlygos poilsiui yra 
blogos. 

2. Anketinės apklausos duomenimis, didelė dalis apklaustųjų poilsiui miškuose renkasi šiltąjį metu laikotarpį, o 
miško tinkamumą poilsiui didele dalimi lemia jo padėtis vandens telkinių atžvilgiu bei atstumas iki jo. 
Jaunimas miškuose mėgsta aktyviai praleisti laiką bei pažintiniais tikslais, o vyresnio amžiaus žmonės 
renkasi ramų poilsįir  miško gėrybių rinkimą. Rajono rekreaciniuose miškuose, gyventojų nuomone, trūksta 
rekreacinių ( pažintinių, mokamųjų) takų, stovyklaviečių, apžvalgos aikštelių, vietų, pritaikytų žmonėms su 
negalia. 

3.   Rekreaciniams miško ištekliams bei gamtiniam turizmui gerinti rekomenduojama  , kad esami rekreaciniai 
ištekliai būtų prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad būtų kuo patrauklesni poilsiautojams, o rekreacinės apkrovos 
daugiausiai lankomuose miškuose turi būti mažinamos sukuriant palankias sąlygas keliauti po kitas mažiau 
lankomas vietas. 
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STATE FOREST ENTERPRISE ROKIŠKIS REGIONAL OFFICES RECREATIONAL 
FOREST RESOURCES AND THEIR USE ASSESSMENT 
 
Mindaugas MIKĖNAS 
 
Summary 
 

The objective of this research work is to assess the suitability of existing recreational forest resources of the State 
Forest Enterprise of Rokiškis Division for the recreational needs of visitors and the resistance of these forests to 
recreational loads. The object of the research is the recreational forests and their resources in the forests managed 
by the SFE Rokiškis Division. The study evaluated the main data of stands - the prevailing composition, age, 
type of site, density, to determine their suitability for recreation. A questionnaire survey was also conducted to 
investigate and assess the needs of residents and guests of the Rokiškis District during recreational activities in 
the recreational forests of the district special purpose group (Group II B). 
Taking into account the results of the survey and the answers of respondents who participated in the 
questionnaire, partial recommendations were given for improvement of recreational forest resources and natural 
tourism in the forests of the State Enterprise SFE Rokiškis Division. 

 
Keywords: Recreational forest resources, questionnaire survey, recommendations. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
 

PO PAGRINDINIŲ KIRTIMŲ PALIKTŲ PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS 
L.) MEDŽIŲ SKERSMENS PRIEAUGIO DĖSNINGUMAI 
 
Donatas ŠARKA 
 
Santrauka 

Tyrimai atlikti Ukmergės miškų urėdijos Pašilės girininkijoje. Analizuojamas 1987–2017 m.  paprastosios pušies 
(Pinus sylvestris L.) medžių metinis skersmens bei tūrio prieaugis po atliktų pagrindinių kirtimų (plynojo, 
atrankinio, atvejinio). Tirtuose pušynuose paimtas 121 mėginys iš skirtingų medžių. Medžių prieaugio skirtumai 
vertinti ir palyginti pagal kirtimo rūšį, medžių skersmenį, medžių aukštį ir augavietes. Atliktų lauko darbų ir 
tyrimų pagrindu buvo lyginami brandžių pušies medžių, augančių medyne ir po atliktų kirtimų likusių pušų tūrio 
prieaugio dėsningumai. Palyginus pušis, augančias brandžiame medyne, bei pušis, paliktas po plynų ir atrankinių 
kirtimų, nustatyta, jog augimo skirtumai nėra statistiškai ženklūs. Palyginus pušis, augančias brandžiame 
medyne ir paliktas po atvejinių kirtimų, nustatyta, jog po atvejinių kirtimų padidėjo medžių skersmens prieaugis 
per visą tirtą 10 metų laikotarpį. Vidutiniškai vienas medis per 10 metų papildomai priaugo 0,107 m3 . Atlikus 
ūkinį ir ekonominį papildomo prieaugio vertinimą, nustatyta, jog per 10 metų 1 ha po atvejinių kirtimų medynas 
papildomai priaugs 10,7 m3 , kas sudaro 535 eur papildomo pelno. Per 6 metus po atvejinių kirtimų šie skaičiai 
bus atitinkamai   6,9 m3 ir 345 eur. 

Raktiniai žodžiai: paprastoji pušis, medyno tūrio prieaugis, pagrindiniai kirtimai, miškų urėdija, augavietė. 

Įvadas 

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 713,2 tūkst. ha , t. y. 35 % nuo viso Lietuvos miškų ploto. Per 
keturiolika metų jų plotas padidėjo 1,7 tūkst. ha (Miškų ūkio statistika, 2017 m.). Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) 
yra plačiausiai paplitusi pušų rūšis, kuri auga Europoje ir Azijoje. Arealo šiaurinė riba eina per Šiaurės Skandinaviją, 
pietuose aptinkama Turkijoje, Graikijoje, Kaukaze ir Pirėnų kalnuose. Našiausiuose 60–70 metų amžiaus pušynuose 1 
ha užauga 500–600 m3 medienos (Navasaitis, 2004). Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, nuo 2003 m. 
bendras medienos tūris išaugo nuo 453,4 mln. m³ iki 542,7 mln. m³. Didžiausias medienos tūris sukauptas pušynuose – 
223,1 mln. m³. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 43,1 mln. m³ .  Lietuvos pušynų vidutinis tūris – 
331 m³/ha, brandžių pušynų vidutinis tūris – 411 m³/ha (Miškų ūkio statistika, 2017 m.). 

Per ilgalaikę atvejinių kirtimų praktiką susiformavo daug atvejinių kirtimų metodų. Žinomiausi bei taikomi ar 
taikytini Lietuvoje yra šie: tipiški, supaprastintieji, grupiniai, dviejų ciklų ir ilgalaikiai atvejiniai kirtimai. 
Supaprastintieji atvejiniai kirtimai kartojami kas 6–10 metų, kiekvieną kartą pirmiausia iškertami mažiau vertingų rūšių, 
po to ligoti, pažeisti, atsilikusio augimo, neproduktyvūs ir stipriai išsišakoję medžiai (C, B, A1 kl.) Supaprastintieji 
atvejiniai kirtimai dažniausiai yra taikomi medynuose, kuriuose yra reikiamas kiekis pagrindinių rūšių pomiškio, tačiau 
tokie kirtimai gali būti taikomi ir medynuose, kuriuose nėra reikiamo kiekio pomiškio. Praėjusio šimtmečio gale 
atvejiniai kirtimai smarkiai plito ir keitė plynuosius. Vidurio Europoje šiais kirtimais jau paruošiama apie pusė visos 
iškertamos medienos. Plečiant neplynųjų kirtimų apimtis, atvejiniai kirtimai pušynuose pradėti taikyti gana dažnai, nes 
tai yra bene pagrindinis neplynųjų kirtimų metodas pušynuose (Juodvalkis 2009).   

 
Darbo tikslas – nustatyti paprastosios pušies augimo pokyčius po atliktų pagrindinių kirtimų biržėse. 
 
Uždaviniai 
 

1. Palyginti paprastosios pušies prieaugio dėsningumų vertinimą tarp atvejinių ,atrankinių  bei plynų kirtimų ir 
greta esančio brandaus medyno. 

2. Atlikti ūkinį ir ekonominį paprastosios pušies prieaugio įvertinimą. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynai po atliktų pagrindinių kirtimų. Tyrimai atlikti VĮ Ukmergės 
MU Pašilės girininkijoje.  

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimai buvo atliekami Ukmergės MU teritorijoje. Tyrimai atlikti pušynų plynose kirtavietėse, atvejinių   ir 
atrankinių kirtimų vietose bei greta esančiuose brandžiuose medynuose. Tyrimams atlikti buvo naudojamas metinių 
kirtimų biržių sąrašas, kuris buvo gautas iš Ukmergės urėdijos miškotvarkos skyriaus. Atrinkus tinkamus duomenis, 
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juos išanalizavus buvo nuvykta į tikslią vietą ir paimti po pagrindinių kirtimų paliktų pušų mėginiai. Pušies mėginiams 
išgauti buvo naudojamas amžiaus grąžtas. Taip pat buvo išmatuojamas pušies skersmuo, aukštis, įvertinamos augavietės 
sąlygos. Surinkus visus reikiamus duomenis pušies mėginiai buvo išanalizuoti ir apskaičiuoti. Pušies rievių pločiai 
matuoti prietaisu Lintab 6. Matavimo tikslumas – viena šimtoji milimetro. Duomenys suvesti į MS Excel programą, o 
statistiškai apdoroti programa Statistica. Statistiškai patikimiems skirtumams naudotas Anova testas.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Tyrimai buvo atliekami naudojant 121 vnt. paprastosios pušies mėginių, atrinkti 23 sklypai, išsidėstę visoje 
girininkijoje. Šie medynai augo Ukmergės miškų urėdijos Pašilės girininkijoje. Visi medynai augo Ncl augavietėse. 
Tiriamuosiuose pušynuose medynai yra išskiriami pagal atliktus kirtimus, plynas, atrankinis ir atvejinis. Medžių 
skersmenys buvo nuo 30 iki 50 cm, o aukštis nuo 27 iki 33 metrų.  

Siekiant palyginti pagrindinio kirtimuose paliktų pušų skersmens prieaugį, pirmiausiai buvo įvertinas greta šių 
kirtaviečių likusių nekirstų brandžių medynų (panašios struktūros ir amžiaus) skersmens prieaugis (1 pav.). Matyti, jog 
atskirų pušų skersmens prieaugis kito nuo 0,015 iki 0,406 mm/m., tačiau vidutiniškai apskaičiuota jo vertė buvo 0,120 
mm (tiriamo periodo pradžioje) – 0,135 mm (tiriamo periodo pabaigoje) ir iš esmės statistiškai nesiskyrė. 
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1 pav. Pušų skersmens prieaugis 1987–2017m. brandžiame medyne 
 

Analizuojant 2013 m. pušų, paliktų po plynų kirtimų,  prieaugį (biologinei įvairovei skirti medžiai), matyti labai 
panašios tendencijos kaip ir pušų, visą laiką augusių brandžiame medyne. Vidutinis skersmens prieaugis per analizuotą 
periodą nesikeitė ir buvo 0,132 mm/m. periodo pradžioje ir pabaigoje (2 pav.). Dėl to galima daryti išvadą, jog 
biologinei įvairovei palikti medžiai (tie, kurie išliko žali) savo skersmens prieaugio po plynų kirtimų nekeitė. 
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Plynas = 113.8973+0.0096*x
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2 pav. Pušų skersmens prieaugis 1987–2017 m. po plynųjų kirtimų palikus biologinei įvairovei skirtus medžius 
 

Atrankinis = 2710.0153-1.2818*x
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3 pav. Pušų skersmens prieaugis 1987–2017 m. laikotarpiu, 2014 m. atlikus atrankinius kirtimus 

Analizuojant pušų, paliktų po atvejinių kirtimų, prieaugį (atvejiniai kirtimai atlikti 2008 ir 2013 m. – 1 ir 2 
atvejis), matyti, jog tiriamu laikotarpiu pušų skersmens prieaugis padidėjo nuo 0,11 mm tiriamo periodo pradžioje iki 
0,205 mm – tiriamo periodo pabaigoje (4 pav.). Dėl šios priežasties palyginome brandžiame medyne bei po atvejinių 
kirtimų išlikusių pušų augimą (5 pav.).  
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Atvejinis = -5963.5712+3.062*x
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4 pav. Pušų skersmens prieaugis 1987–2017 m. laikotarpiu 2008 ir 2013 m. atlikus atvejinius kirtimus 
 

Current effect: F(31, 2015)=5.2870, p=0.0000
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 Brandus medynas
 Atvejinis kirtimas

 
5 pav. Brandžių medynų ir atvejinio kirtimo (2008 m. ir 2013 m.) skersmens prieaugio skirtumai 1987–2017 m. 
laikotarpiu 

Lyginant pušų augimą brandžiame medyne bei pušų, paliktų po atvejinių kirtimų, matyti, jog pušys, paliktos po 
atvejinių kirtimų, visu tiriamu laikotarpiu augo šiek tiek geriau, tačiau tik po atvejinių kirtimų (2008 m.) šie prieaugio 
skirtumai tapo statistiškai reikšmingi  (F=5.28; p<0.0001). Mus dominantis laikotarpis po atvejinių kirtimų yra 
pavaizduotas 6 paveiksle. Kaip matyti, didesnis prieaugis buvo 6 metų laikotarpiu po atliktų atvejinių kirtimų. Vėliau 
prieaugio skirtumai sumažėjo. 
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Current effect: F(10, 650)=8.5057, p=.00000
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6 pav. Brandžių medynų ir atvejinių kirtimų (2008–2013 m.) skersmens prieaugio skirtumai  po atliktų kirtimų 2008–
2017 m. laikotarpiu 
 

Vertinant skersmens prieaugio skirtumus  svarbu nustatyti, kiek vidutiniškai per metus daugiau priaugo atvejinių 
kirtimų metu paliktas medis. Analizuojant 2008–2017 m. laikotarpį apskaičiuota, jog vidutiniškai medis brandžiame 
medyne priaugo 0,135 mm, o paliktas po atvejinių kirtimų – 0,212 mm arba 0,0758 mm daugiau. Laikotarpyje prieš 
kirtimą analizuojami medžiai atvejinių kirtimų vietose priaugo 0,0226 mm daugiau bei brandžiame medyne. Šis 
skaičius yra korekcijos koeficientas, kurį reikia įvesti dėl skirtingo individualių medžių augimo. Taigi  vidutiniškai 
kasmet vienas medis priauga 
0,0758-0,0226 = 00532 ×2 = 0,1064 cm. 

Per 10 metų vienas medis vidutiniškai priaugs  0,1064×10 = 1,064 cm. 

Naudojantis Miško taksuotojo žinyne (Repšys ir kt., 2013) esančiomis pušies medžių tūrio lentelėmis (vidutinis 
D – 48 cm; h – 32 m) gaunama, jog vieno medžio tūris yra 2,58 m3, o 2 cm plonesnio – 2,38 m3. Taigi viena pušis per 
10 metų priaugs 

2,58-2,38 = 0,2×1,064 /2 = 0,107 m3. 

Supaprastinto atvejinio kirtimo metu po kirtimo paliekant vidutiniškai apie 100 medžių, per 10 metų  
papildomai priaugs 10,7 m3. Skaičiuojant, kad 1m3 kaina yra 50,00 Eur, vidutiniškai iš 1 ha per 10 m. papildomai bus 
gauta 535 Eur. 

Kadangi pušynuose supaprastinti atvejiniai kirtimai yra vykdomi dažniau, po 1 atvejo pušys iškertamos praėjus 
apie 6 m., buvo atlikti analogiški skaičiavimai ir šiam atvejui išanalizuoti. Apskaičiavus medynų skersmens skirtumus 6 
metų laikotarpiu tarp brandžių medynų ir atvejinio kirtimo gauta, kad vidutiniškai po kirtimo per metus pušis priauga 
0,1144 cm, o per 6 metus 0,6864 cm. Vidutiniškai per 6 metus pušis priauga po 0,069 m3. Įvertinus, kad supaprastinto 
atvejinio kirtimo metu po kirtimo paliekant vidutiniškai apie 100 medžių, per 6 metų papildomai priaugs 6,9m3. 
Skaičiuojant, kad 1m3 kaina yra 50,00 Eur. vidutiniškai iš 1 ha per 6 metus papildomai bus gauta 345 Eur (Žaliavinės 
medienos kainos 2017). 
 

Išvados 

1. Palyginus pušis, augančias brandžiame medyne ir paliktas po plynų bei atrankinių kirtimų, nustatyta, jog 
augimo skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. 

2. Palyginus pušis, augančias brandžiame medyne bei paliktas po atvejinių kirtimų ,nustatyta, jog po atvejinių 
kirtimų padidėjo medžių skersmens prieaugis visu tirtu 10 metų laikotarpiu. Vidutiniškai vienas medis per 10 
metų papildomai priauga 0,107 m3 . 

3. Atlikus ūkinį ir ekonominį papildomo prieaugio vertinimą nustatyta, jog per 10 metų 1 ha atvejinių kirtimų 
medynas papildomai priaugs 10,7 m3 , kas sudaro 535 Eur. Per 6 m. po atvejinių kirtimų šie skaičiai bus 
atitinkamai 6,9 m3 ir 345 Eur. 
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THE PATTERNS OF THE VOLUME INCREMENT OF SCOTS PINE (PINUS 
SYLVESTRIS L.) TREES AFTER THE MAIN CUTTINGS 
 
Donatas ŠARKA 
 
Summary 

 
The research was carried out in Ukmergė Forest enterprise, Pašilė Forest district. The annual volume and 
diameter increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) was analyzed within the period of 1987-2017 after the 
main cuttings. In total 121 samples were taken from Scots pine trees in several stands. The differences between 
the increments of the tree volumes were analyzed and compared according to the type of the main cuttings, the 
tree diameter, height, and growing conditions. Based on the research data, we compared the annual volume 
increment patterns of mature pine trees growing in the stand and remaining after harvesting of pine stands. 
Comparing the results of pines growing in the mature stand  and pines left after main cuttings, there was no 
significant statistical difference between their increments.  Comparing the results of pines growing in the mature 
stand and pines left after the main cuttings, the result was that the diameter increment of the pine trees remaining 
after the cuttings was increased in all 10- year- period. In average, a single tree during a 10- year- period grew 
extra 0,107m3.The economical evaluation showed that during a 10 –year- period in 1 hectare forest additionally 
grows up to 10.7m3 of timber, what brings 535 euro of additional income. During 6 year period , these numbers 
accordingly will be 6,9 m3 and 345 euro. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
PAŽINTINIO MOKOMOJO TURIZMO PUNIOS ŠILE GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS 
 
Elvina SUJETAITĖ 
 
Santrauka 
 

 Norint įvertinti turistų poreikį buvo atliktas  kiekybinis tyrimas. Tyrimo duomenys apibendrinti. Tyrimo metu 
buvo apklausiami įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės iš įvairių Lietuvos ir užsienio šalių, kurie buvo ar dar 
tik planuoja nuvykti į Punios šilą.  Apklausoje aktyviai dalyvavo tiek moterys ( 73,7 proc.), tiek vyrai ( 25,6 
proc.), tačiau didesnė dalis buvo moterų. Nustatyta, kad tarp apsilankiusiųjų Punios šile   daugiau buvo vyresnio 
amžiaus asmenų. Didžioji dalis asmenųs, kuriems teko lankytis Punios šile, buvo  sužavėti, daug pamatė ir 
norėtų dar kartą apsilankyti. Pagal gautus rezultatus dauguma apklaustųjų respondentų pritaria, kad Punios šile 
reikėtų pažintinio mokomojo tako su ekskursijomis florai ir faunai stebėti, apžvalgos ir poilsio aikštele, gidų  bei 
nuomos paslaugomis. 
 
Raktiniai žodžiai: pPažintinis mokomasis turizmas,  anketinė apklausa,  Punios šilas . 
 

Įvadas 
 

Nuostabaus grožio Lietuvos gamta ir unikalūs tam tikrų regionų teritorijų gamtovaizdžio kompleksai sudaro 
tinkamas sąlygas turizmui vystyti. Todėl dabartinėje gyvenamojoje aplinkoje vienas iš populiariausių laisvo laiko 
praleidimo būdų yra turizmas. Lietuvos teritorija turi gražių, tinkamų poilsiauti  vietovių, kurių gamtovaizdį sudaro 
vandens telkiniai, miškai bei reljefas .  Šiuo metu turizmas greitai kinta ir nuolat atsiranda vis naujų turizmo rūšių, 
kurios anksčiau nebuvo žinomos. Viena iš jų –  pažintinis turizmas.  

    Jau  nuo seniausių   laikų žmones traukė būti kuo arčiau gamtos.  Poilsis gamtoje yra labai svarbus, nes gamta 
gali suteikti tai, ko negali suteikti niekas kitas. Norint išsaugoti mūsų krašto natūralią augaliją, išskirtinius augalus bei 
gyvūnus, pagal saugomų teritorijų įstatymą  yra įkurtos  saugomos teritorijos. Viena iš didesnių ir išskirtinių saugomų 
teritorijų yra ir Nemuno kilpų regioniniame parke saugomas bene gražiausias rezervatas ir  botaninis-zoologinis 
draustinis  Punios Šilas, užimantis 2740 ha plotą. Tai antras pagal gamtinę vertę miškas Europoje, turintis retų rūšių 
sankaupą. Punios šilas yra unikalus,  vienas iš įdomiausių ir didžiausių miškų Lietuvoje ir savo išskirtiniu botaniniu 
požiūriu tinkantis turizmui ( Gurskienė , Ivavičiūtė, 2008 ). 

Lietuvoje anketinių apklausų tyrimus 1981 ir 2012 m. vykdė prof. E. Riepšas.  Gauti tyrimo apklausos rezultatai 
rodo, kad bėgant metams keičiasi žmonių keliavimo pobūdis bei tikslai. Todėl sudarant pažintinį mokomąjį maršrutą 
Punios šile   svarbu išsiaiškinti turistų poreikius ir  norus ( Riepšas, 1981). 
 
Darbo tikslas – ištirti turistų poreikį bei galimybes sudarant pažintinį mokomąjį maršrutą Punios šile. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išsiaiškinti respondentų nuomonę norint sudaryti turistinį maršrutą Punios šile. 
2. Nustatyti tinkamiausią maršrutolaiką  ir  objektų skaičių.  
3. Pateikti rekomendacijas pažintiniam  mokomajam  Punios šilo turizmo takui įrengti. 
 

 
Tyrimo objektas 
 

 Pažintinis mokomasis turizmas Punios šile. 
 
Tyrimo metodika 
 

Tyrimams atlikti pasirinktas kiekybinės anketinės apklausos metodas. Šio metodo privalumas yra tai, kad anketa 
yra anoniminė, dėl to atspindi tikrąją respondento nuomonę ir nereikalauja didelių lėšų ar darbo sąnaudų. Tai vienas iš 
populiariausių sociologinių tyrimo metodų ( Cohen, Manion 1989). Rengiant klausimyną, svarbiausias dėmesys buvo 
skirtas klausimyno (anketos) turiniui. Siekta, kad klausimai būtų  kuo suprantamesni respondentams,  suformuluoti 
aiškiai bei  pateikti taip, kad jie geriau atspindėtų objekto turinį.  Klausimai buvo sudaromi trumpi ir lengvi, kad 
respondentams būtų kuo paprasčiau į juos atsakyti (Kardelis, 2002). Anketos struktūrą sudarė 22 įvadiniai ir 
perspektyviniai klausimai.  2017 metais rugsėjo–lapkričio mėnesiais buvo užpildytos 133 anketos, kurias užpildė  113 
suaugusiųjų  ir  20 mokyklinio amžiaus vaikų.   Rezultatų analizė atlikta naudojantis Microsoft Excel programa. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Iš gautų ir apibendrintų tyrimo duomenų  galima spręsti , kad Punios šile yra lankęsi nemažai žmonių, tačiau  
daugiausia apsilankė vidutinio amžiaus žmonių. Lyginant pagal amžiaus grupes, daugiausia lankėsi 41–50 metų,  o  
mažiausiai – 23–27 metų amžiaus (iš 29 atsakiusiųjų į klausimą grupėje buvo mažiau nei  18) respondentų, taip pat 
mokyklinio amžiaus vaikų (iš 20 atsakiusiųjųbuvo  mažiau nei 13 vaikų). Pagal bendrus gautus tyrimo rezultatus 
lyginant, kiek respondentų yra buvę Punios šile, daugiau nei pusė teigė, jog teko lankytis, šį atsakymą pasirinko net 69 
respondentai, o likusieji 58 nėra buvę, kiti 6 respondentai visai neatsakė į klausimą, jį praleido. Tokiam rezultatui,  
matyt, įtakos turi tai, kad Punios šilo miškas yra toliau  miesto ribų, todėl jaunesnio amžiaus žmonėms yra sunkiau  ten 
nuvykti. 

Remiantis anketinių apklausų rezultatų duomenimis, tyrime dalyvavo 73,7 proc. moterų  ir 25,6 proc.  vyrų.  ( 1 
pav.)   

               
1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį                             2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Tiriant respondentų diferenciaciją pagal išsilavinimo lygį, buvo nustatyta, jog didžioji dalis dalyvavusių tyrime 
žmonių yra pakankamai išsilavinę, turintys vidurinį, bakalauro bei magistro laipsnį. Mažiausią dalį sudaro įgiję tik 
pagrindinį išsilavinimą. Skirstant pagal lytį, daugiausia buvo vyrų, turinčių bakalauro laipsnį, o mažiausiai respondentų 
vyrų atsakė turintys daktaro laipsnį, baigę profesinę mokyklą bei dar besimokantys. Skirstant moteris pagal lytį,jų ,  
kaip ir vyrų,  daugiausia buvo įgijusių bakalauro laipsnį, o mažiausiai turinčių pagrindinį išsilavinimą. Du respondentai 
visai neatsakė į pateiktą klausimą, o kita dalis pateikė savo atsakymus( 2 pav.) 
 Didžioji dalis (30 proc.)  buvusių  Punios šile respondentų teigė, kad šis apsilankymas jiems patiko, daug pamatė ir 
norėtų dar kartą apsilankyti. 12,1 proc. respondentų pažymėjo atsakymą, kad norėtų dar kartą apsilankyti, bet trūko dar 
kažko. Tarp apklaustųjų atsirado tokių, kuriems buvimas parke nepaliko jokių įspūdžių ir mano, kad daugiau ten 
nesilankys – šį atsakymą pasirinko 2,3 proc. respondentų. Nemaža dalis, t. y.  net 25,6 proc. respondentų,  buvusių 
parke, nežino, ar Punios šilas jiems patiko, ir mano, kad gal dar kada nors ir apsilankys (3 pav.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsilankymo Punios šile naudingumą(veiksle reikia kablelių: po žodžio 

„manau“, prieš „bet“, po „nežinau“ 

Tie, kurie buvę Punios šile, mano, kad šioje teritorijoje reikia gero pažintinio mokomojo tako, nesšilas yra 
nepaprastai unikali teritorija, joje gausu gamtos ir kultūros objektų. Taigi respondentai, kurie minėjo, jog reikia 
pažintinio tako, dauguma norėtų, jog  maršrutotrukmė  būtų1,5–2 h  . Pagal amžių šį atsakymą pasirinko 6 proc. vaikų 
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bei net 46,7 proc. suaugusiųjų. 22,5 proc. respondentų  pasirinko atsakymą, kad maršrutas, jų manymu, turėtų trukti 1–5 
h. Tik  6,1 proc. respondentų pageidauja turistinio maršruto, kurio trukmė būtų 5–10 h, šį atsakymą pasirinko 3,7 proc. 
suaugusiųjų bei 2,3proc. vaikų. .3 proc. turistų norėtų maršruto, kuriuo kelionė  truktų 1 dieną. Tarp apklausiamųjų 
buvo 12 proc.  neatsakiusių į klausimą, o 3,8 proc. pasirinko kitą atsakymą  ( 4 pav.). 
 

 
4 pav.  Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal maršruto trukmės laiką 
 

Nustačius laiko trukmę, buvo pateiktas kitas gana svarbus klausimas: „Kiek objektų norėtų žmonės pamatyti 
maršruto metu“. Pagal pateiktus siūlymus daugiausia respondentų norėtų aplankyti nuo 5 iki10 objektų  ( 44, 4 proc.). 
Šį atsakymą pasirinko  3,8 proc.  vaikų bei (40,6 proc. suaugusiųjų. Antroje vietoje  buvo pasirinkta, kad būtų  iki 5 
objektų , o nuo 10 iki 20 objektų pasirinko tik 12,7 proc. apklaustųjų.  Mažiausiai buvo pasirinkta  20 ir daugiau – tik  
4,6 proc.,  ir vaikų ,ir suaugusiųjų atsakė tiek pat – po 2,3 proc. Duomenys parodė, kad  13,5 proc. visai neatsakė arba 
pateikė savo atsakymus (4,5 proc.). Apibendrinant  pastebėta, kad ir vaikų, ir suaugusiųjų nuomonės pasirenkant 
atsakymus buvo beveik vienodos ( 5 pav.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
5 pav.  Respondentų  pasiskirstymas pagal tai,  kiek objektų norėtų aplankyti maršruto metu  
 

 Tyrimo duomenimis, lankytojai maršruto metu norėtų daugiau sužinoti apie Punios šilo istoriją, gamtines ir 
kultūrines vertybes, retas ir išskirtines medžių ir gyvūnų rūšis,  pageidautų  skulptorių   darbų ekspozicijų,  įtraukiančių 
pažintinių užduočių ir kt. Norint sudaryti gerą turistinį maršrutą remiantis  turistų pasiūlymais, reikia atsižvelgti, kad 
mokyklinio amžiaus vaikai norėtų sužinoti apie augalus, gyvūnus  ir Punios šilą. Suaugusieji taip pat mano, kad  reikėtų 
daugiau sužinoti apie gamtos ir kultūros vertybes, žinoti Šilo atsiradimo istoriją, reikėtų įtraukiančių pažintinių 
užduočių, tai pat  norėtų, jog būtų galima stebėti augaliją bei gyvūniją,   daugiau būtų pateiktos informacijos apie 
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vietovę,  būtų įrengti miško baldai, žaidimo aikštelės,   norėtų  kažko panašaus, kaip Dzūkijos Nacionaliniame parke, 
kad einant taku reikėtų sekti ženklus, kad žinotum, kur eini, kiti mano, kad reikėtų daugiau gidų paslaugų.  

Taip pat pagal pateiktus tyrimo duomenis daugiau nei pusė  (75,2 proc.) respondentų norėtų, kad būtų sudarytas 
maršrutas pasitelkus šiuolaikines technologijas QR kodais.  Atsakymą „ne“  pasirinko 0,8 proc. vaikų  ir 9 proc. 
suaugusiųjų. Iš viso į klausimą neatsakė 15 proc. respondentų  ( 6 pav.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 pav. Respondentų nuomonės paskirstymas pagal tai ar patogu būtų turėti maršrutą su QR kodu 
 

Pagal turistų poreikį reikėtų sudaryti  turistinį maršrutą, kurio trasa turėtų būti neilga, jo metu būtų galima 
aplankyti nuo 5 iki 10   lankytinų objektų.  Pagal amžiaus grupes maršrutas būtų tinkamas poroms, šeimoms,  
užsieniečiams, pagyvenusiems žmonėms. Skirstant pagal sezoną – vasaros ir žiemos. Maršruto metu vasarą galėtų būti 
renkami augalai, stebimi grybai bei paukščiai, tyrinėjami vabzdžiai, grybaujama bei uogaujama, važiuojama karieta, 
klausoma varlių bei  elnių  (baubimo) rujos metu.  Žiemos metu fotografuojami gyvūnai ir paukščiai, važiuojama  
rogėmis, tyrinėjami pėdsakai .  Tai pat galėtų  būti sudaromi naktiniai maršrutai arba edukacinės programos lydint 
gidui. 
 
Išvados 
 

1. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Punios šile yra lankęsi 51,9 % respondentų, daugiausia 41–50 metų 
amžiaus.  Visi respondentai, kurie yra buvę Punios šile, nori, kad būtų įrengtas pažintinis mokomasis 
maršrutas. 

2. 52,6 % respondentų nurodė, kad reikėtų, 2 h maršruto, o norimų pamatyti objektų skaičius   – 5–10. Šį 
atsakymą pasirinko 44,4 % respondentų. 

3. Pagal turistų rekomendacijas bus įrengiama iki 5 km turistinio maršruto su edukacinėmis programomis trasa,  
lankoma skirtingais sezonais . 

 
 
Literatūra 

 
1. Gurskienė V., Ivavičiūtė G. 2008. Rekreacinė kraštotvarka: mokomoji knyga. Kaunas. 
2. Riepšas E., Armaitienė A., Naureckaitė V. ir kt. 2012. Rekreacijos reikmės Lietuvos miškuose. Miškininkystė. Kaunas. 
3. Riepšas E. 1981. Miškas ir žmogaus poilsis. Vilnius: Mokslas. 
4. Kardelis K. 2002. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: vadovėlis. Kaunas. 
5. Luois C., Lawrence M.  . 1989. Research Methods in Education Routledge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Taip Ne Neatsakė į
klausimą

75,2 

9,8 
15 

R
es

po
nd

en
tų

 n
uo

m
in

ių
 p

as
is

ki
rs

ty
m

as
 (%

) 

Qr kodas maršruto metu  



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

132 

 
COGNITIVE EDUCATION TOURISM PUNIOS ŠILE OPPORTUNITY ASSESSMENT  
 
Elvina SUJETAITĖ 
 
Summary 
 

Investigations in Punios Silo area were performed by summarizing the data of the completed questionnaire, 
which was distributed in September-November 2017. To assess the need for tourists, this quantitative study 
(questionnaire survey) was performed. In the course of the study, questionnaires were sent to the Internet on a 
random basis by e-mail, and the rest was distributed directly by paper. 
During the survey, people of all ages and backgrounds from different countries of Lithuania and abroad who 
were or are only planning to go to Punios Šilą were interviewed. The survey actively involved both women (73.7 
proc.) and men (25.6 proc.), but the majority were women. It has been found that Punios Sile has been more 
elderly. The people who had to be most impressed, saw a lot and would like to visit again. According to the 
results obtained, most respondents agree that Punios Šile should have a cognitive training course with 
sightseeing, flora and fauna monitoring, observation and recreation, guide services and rental services. 

 
Keywords:  Cognitive education tourism,  questionnaire survey, Punios šilas 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 
 
MEDIENOS BIOKURO RUOŠOS RENTABILUMAS ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 
Paulius ŠLEKYS 
 
Santrauka 
 

Straipsnyje nagrinėjama VĮ Šiaulių miškų urėdijoje taikoma medienos biokuro ruoša ir jos rentabilumas. Darbo 
eigoje įvertintos VĮ Šiaulių miškų urėdijos biokuro ruošos ir pardavimų apimtys 2013–2017 metais, atlikti miško 
kirtimo atliekų ištraukimo darbų savikainos skaičiavimai, įvertintas medienos biokuro ruošos rentabilumas. 
Ištyrus miško biokuro ruošos ir pardavimų apimtis nustatyta, kad VĮ Šiaulių miškų urėdija 2013–2017 m. 
laikotarpiu gamindavo ir parduodavo nuo 7,8 iki 12,3 tūkst. m3 kirtimo atliekų kurui kasmet. Stebint medvežės 
judėjimą traukiant miško kirtimo atliekas iš biržių buvo apskaičiuotas bendras našumas. Žinant bendrąjį našumą 
buvo sudaryta medienos biokuro ištraukimo medveže savikainos stuktūra. Siekiant nustatyti gaminamos biokuro 
produkcijos kiekius buvo pamatuotos 9 kirtimo atliekų kurui krūvos tarpiniuose sandėliuose bei iš jų pagamintas 
biokuras priekabose. Žinant sumatuotos produkcijos po sumalimo į skiedras kiekius buvo apskaičiuoti 
ekonominiai rodikliai, parodantys VĮ Šiaulių miškų urėdijoje ruošiamo biokuro produkcijos rentabilumą. 

 
Raktiniai žodžiai: medienos biokuras, rentabilumas, biokuro ruoša, kirtimo atliekos. 
 

Įvadas 
 

Šių dienų viena iš svarbiausių aktualijų yra šiltnamio efektas, kurį sukelia iškastinio kuro deginimas. Lietuva 
niekuo neišsiskiria nuo kitų ES šalių, kurios neturi savo iškastinio kuro ir yra priklausomos nuo kitų šalių, kurios tiekia 
šį energijos šaltinį už nemažus pinigus. Stengiantis mažinti priklausomybę nuo kitų valstybių ir į aplinką išmetamų 
teršalų kiekį, ieškoma alternatyvų iš vietinių atsinaujinančių energijos išteklių. 

Lietuvoje vienas pagrindinių atsinaujinančių energijos šaltinių yra iš augalinės biomasės, kurią sudaro miško bei 
medienos atliekos, šiaudai, durpės, žemės ūkio atliekos, augalai, biodujos ir kitas biologinės kilmės kuras (Lietuvos 
Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas, 2000). Apie augalinės biomasės biokuro deginimą ankstesniais 
tyrimais yra teigta, kad į aplinką deginama biomasė išskiria tik tiek CO2, kiek sugėrė augant vegetacijos laikotarpiu iš 
aplinkos, vadinasi, naudojant tokią energiją neskatinamas šiltnamio efektas (Plėčkaitė ir kt., 2011). Viena iš pagrindinių 
biomasės produktų yra medienos biokuras, kuris yra gaminamas iš miško kirtimo atliekų ar malkinės medienos. Kasmet 
Lietuvoje suvartojama apie 4,4 – 4,8 mln. m3 medienos kurui skirtų atliekų. Daugiausiai suvartojama privačiame 
sektoriuje – namų ūkiuose apie 3 mln. m3, taip teigia Lietuvos biomasės energetikos asociacija (LITBIOMA, 2013). 
Medienos biokuro gamyba susideda iš medienos atliekų ruošos kirtavietėje, jų transportavimo į medienos sandėlius ir 
smulkinimo į skiedras, kurios pristatomos į katilines (Mizaras, 2012). Anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad svarbiausi 
veiksniai miško kirtimo atliekų gamyboje yra ištraukimo darbų atstumai, produkcijos tūris 1ha, operaciniai kaštai 
(Dzenajavičienė ir kt., 2013). Taigi, norint įvertinti  Šiaulių  miškų urėdijoje ruošiamo biokuro produkcijos rentabilumą, 
privalu nustatyti ekonominius materialinių darbo ir piniginių išteklių racionalaus naudojimo rodiklius. 

 
Darbo tikslas – ištirti Šiaulių miškų urėdijoje taikomą medienos biokuro technologiją ir jos rentabilumą.  

 
Darbo uždaviniai  
 

1. Ištirti ir analizuoti miško biokuro ruošos ir pardavimų apimtis 2013–2017 metais. 
2. Apskaičiuoti  miško kirtimo atliekų ištraukimo darbų savikainą. 
3. Įvertinti medienos biokuro gamybos rentabilumą Šiaulių miškų urėdijoje. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 
 Šiaulių miškų urėdijoje gaminamo medienos biokuro ruoša.  
 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimo objektu buvo pasirinkta VĮ Šiaulių miškų urėdija. Vidutiniškai įmonė per metus pagamina apie 9000 m3 

miško kirtimo atliekų iš pagrindinio ir tarpinio naudojimo biržių. Informacija apie miško kirtimo atliekų ruošą ir 
pardavimų apimtis buvo renkama VĮ Šiaulių miškų urėdijoje. Panaudojant gautą informaciją buvo nustatytos kirtimo 
atliekų kurui (toliau KAK) ruošos ir pardavimų apimtys. Medžiaga buvo apibendrinta 2013–2017 metų laikotarpiui. 
Duomenys sugretinti su Generalinės urėdijos nustatytomis miško kirtimo atliekų ir smulkios nelikvidinės medienos 
panaudojimo biokurui apimtimis. 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

134 

Norint sužinoti 1m3 urėdijoje pagaminamų kirtimo atliekų savikainą buvo stebėti miško kirtimo atliekų 
išraukimo iš plyno kirtimo biržių darbai. Matuoti važiavimo atstumai, važiavimo laikas. Susisteminus gautus duomenis 
ir remiantis Mizaro (2012) metodika  miško kirtimo atliekų ištraukimo medveže operatyvinis darbo našumas buvo 
apskaičiuotas pagal šią formulę (Nop, m³/h):  

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

Remiantis Šiaulių miškų urėdijos duomenimis buvo apskaičiuoti kiti reikalingi kaštai 1m3 kirtimo atliekoms 
pagaminti: 

- kapitalo kaštai, 
- operaciniai kaštai, 
- darbo užmokestis. 
Norint suužinoti faktinį skiedrų kiekį, gaunamą iš urėdijoje gaminamų kirtimo atliekų, buvo išmatuotos 9 

kirtimo atliekų krūvos Gruzdžių, Lukšių ir Meškuičių girininkijose, kiekvienoje girininkijoje po tris krūvas. Biokuro 
kiekiai skaičiuoti krūvose ir priekabose po susmulkinimo į skiedras. Skaičiavimai atlikti pagal ,Apvaliosios medienos ir 
nenukirsto miško matavimo taisykles, matuojant grupiniu metodu (Medienos tūrio lentelės, 2010). 

 
Rietuvės tūrio nustatymas: 
Medienos tūris rietuvėje buvo apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 

 
Vr = (H·L·B)·Kg; 
 

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

 
Susisteminti duomenys palyginti su 1m3 savikaina ir Šiaulių urėdijos kainų vidurkiu, gaunamu už parduotą medienos 
biokuro produkcijos 1m3.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Susisteminus Šiaulių miškų urėdijoje surinktus duomenis apie biokuro gamybą ir prekybą 2013–2017 metais, 
matyti pagaminamų ir parduodamų kiekių svyravimas kiekvienais metais. Susumavus visų metų pagamintą ir parduotą 
biokurą pastebima, kad per pastaruosius metus VĮ Šiaulių miškų urėdija pagamindavo ir paruodavo nuo 7,8 iki 12,3 
tūkst. m3, vidutiniškai 9,1 tūkst. m3 kirtimo atliekų kurui, taip vykdydama Generalinės miškų urėdijos nustatytas kirtimo 
atliekų ruošos užduotis (1 pav.). Kasmet, išskyrus 2015–2016  metus, buvo parduodamos visos paruoštos kirtimo 
atliekos. Tik 2016 metais buvo parduota 2,9 tūkst. m3 kirtimo atliekų daugiau, nei pagaminta, nes dalis atliekų buvo 
parduota pavėluotai. 
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4 pav. VĮ Šiaulių miškų urėdijos kirtimo atliekų kurui (KAK) ruoša ir pardavimas 2013–2017 m. m3 

Apskaičiavus vidutinį reiso našumą buvo sudaryta medienos biokuro ištraukimo medveže savikainos struktūra, 
kurią sudarė kapitalo kaštai (nusidėvėjimas Eur/m3), operaciniai kaštai (Eur/m3), darbo užmokestis. Analizuojant 
medienos biokuro ištraukimo medveže savikainos struktūrą matyti, kad didžiausią medienos biokuro savikainos dalį 
sudaro operaciniai (45 %) ir kapitalo (33 %) kaštai, o mažiausią dalį sudaro darbo užmokestis medvežės operatoriui 22 
% (2 pav.). 

 

 
5 pav. Kirtimo atliekų ištraukimo medveže savikainos stuktūra 

 
Žinant visus kirtimo atliekų ištraukimo medveže savikainos struktūros rodiklius buvo apskaičiuota pagaminamo 

1m3 medienos biokuro savikaina Šiaulių miškų urėdijoje. Didžiausią dalį sudarė operaciniai kaštai – tai apie 2,73 
Eur/m3, kapitalo kaštai – 2,28 Eur/m3, darbo užmokestis operatoriui – 1,31 Eur/m3. Susumavus visus rodiklius gauta, 
kad 1m3 medienos biokuro savikaina Šiaulių miškų urėdijoje yra 6,32 Eur/m3.  

Norint įvertinti biokuro gamybos rentabilumą Šiaulių miškų urėdijoje buvo išmatuotos 9 kirtimo atliekų krūvos 
trijose girininkijose, po tris krūvas kiekvienoje iš jų. Krūvų kiekiai matuoti tiek sandėliuose, tiek priekabose po 
sumalimo į skiedras (1 lentelė).  

 
1 lentelė. KAK kiekiai krūvose ir po sumalimo į skiedras priekabose 

Girininkija Kvartalas Sklypai 

Krūvose Priekabose 

Erdm. m3 
%, lyginant 

su tūriu 
priekabose  

Erdm. m3 

Meškuičių 61 2,4,6 688.5 103,3 93 316,0 110,6 
Meškuičių 18 9,11 630,0 94,5 88 305.2 106,8 
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Meškuičių 63 2 114,0 17,1 84 57.88 20,3 
Iš viso girininkijoje   744,0 214,9 90 316,0 237,7 

Lukšių 11 1,2,3 634,8 95,2 68 400,0 140,0 
Lukšių 5 6 1154,2 173,1 79 630,0 220,5 
Lukšių 2 9,1 257,9 38,7 92 120,0 42,0 

Iš viso girininkijoje   2046,8 307,0 76 1150,0 402,5 
Gruzdžių 37 1,5 261,0 39,2 44 251,7 88,1 
Gruzdžių 50 7,13,14 1320,7 198,1 69 823,5 288,2 
Gruzdžių 34 1,15 1620,5 243,1 66 758,9 365,6 

Iš viso girininkijoje   3202,2 480,3 65 1834,1 742,0 
IŠ VISO     5993,0 1002,2 73 3300,1 1382,1 

 
Susumavus visų matavimų kiekius buvo pastebėta, kad biokuro produkcijos tūris sandėlyje 27 % skiriasi nuo 

pagaminamų skiedrų tūrio, todėl tikrasis kiekis, gaunamas iš biokuro produkcijos, yra apskaičiuojamas po sumalimo į 
skiedras. Žinant išmatuotos produkcijos po sumalimo į skiedras kiekius buvo galima apskaičiuoti ekonominius 
rodiklius, rodančius materialinių darbo ir piniginių išteklių racionalų naudojimą, t. y. Šiaulių miškų urėdijoje ruošiamo 
biokuro produkcijos rentabilumą. Skaičiavimai atlikti pagal Šiaulių miškų urėdijos kainų vidurkių, gaunamų už 
parduotą medienos biokuro produkcijos 1m3, vidutinę kainą.  

Urėdija už 1382 m3 KAK gavo 20040 Eur. Tokį KAK kiekį pagaminti kainavo 8135 Eur. Atskaičiavus pelno 
mokestį 3006 Eur, kurį Šiaulių miškų urėdija sumokėjo valstybei, jai liko 8299 Eur pelno. Taigi įvertinus visus 
ekonominius rodiklius pastebėta, kad Šiaulių miškų urėdija 1m3 medienos KAK pagamina už 6,32Eur/m3, parduoda 
vidutiniškai už 14,5 Eur/m3, sumoka 2,17 Eur/m3 pelno mokestį ir uždirba 6 Eur/m3 pelno. Tokia urėdijoje taikoma 
medienos biokuro ruoša yra rentabili. (3 pav.). 
 

 
3 pav. Biokuro produkcijos po sumalimo į skiedras išreiškimas piniginiu vienetu už 1m3 

 
Išvados 
 

1. VĮ Šiaulių miškų urėdija 2013–2017 m. laikotarpiu gamindavo ir paruodavo nuo 7,8 iki 12,3 tūkst. m3 

kirtimo atliekų kurui kasmet. 
2. Išmatuotas kirtimo atliekų kurui tūris sandėlyje buvo vidutiniškai 27 % mažesnis nei iš jų pagaminamų 

skiedrų tūris.   
3. Biokuro produkcijos 1m3  pagaminti VĮ Šiaulių miškų urėdijai kainuoja 6,32 Eur. 
4. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad Šiaulių miškų urėdija biokuro produkciją gamina 

pelningai, biokuro ruoša urėdijoje iš esmės yra rentabili. 
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FELLING RESIDUES PROFITABILITY IN ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 
 
Paulius ŠLEKYS 
 
Summary 
 

There was assessed procurement of felling residues and its profitability in State Enterprise Šiaulių miškų urėdija. 
The amount of forest felling residues and their  sales in 2013 - 2017 examined and analyzed, done calculations of 
the cost and profitability of collection and hauling of forest felling residues. The results of research showed that 
Šiaulių miškų urėdija annually produced and sold 7,8 to 12,3 thous. m3 of felling residues. Productivity 
calculation was based on machinery observations and those result let us establish the cost structure of collected 
forest felling residues. In order to find out the quantities of biofuel production produced, we measured 9 felling 
waste piles in 3 forest districts of Šiaulių miškų urėdija and measured after chipping in trailers as well. Knowing 
the quantities of the products after grinding into the chips, we were able to calculate the use of material labor and 
monetary resources, which showed profitability of collected forest felling residues. 
 
Key words: felling residues, profitability, biofuel, waste piles. 
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Daugiatikslio miško naudojimo sekcija 

RĖKALNIO MIŠKO PARKO PRITAIKYMO VAIKŲ REIKMĖMS ANALIZĖ 
Kamilė VILBRANTAITĖ 

 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas Trakų mieste ir Rėkalnio miško parke. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Rėkalnio miško parko 
lankytojų poreikį vaikų zonai įrengti. Darbo objektas – Rėkalnio miško parko vaikų rekreacinė zona. Darbe 
aptariama, kokie rekreaciniai įrenginiai yra siūlomi  skirtingų amžiaus grupių vaikams. Kokių rekreacinių 
įrenginių vaikams norėtų lankytojai, pateikiamos rekomendacijos vaikų žaidimo zonoms įrengti. 
Tyrimai atlikti 2017–2018 m. spalio – vasario mėn. Tyrime  dalyvavo  137  respondentai, vyresni nei 14 metų ir  
sutikę atsakyti į anketos klausimus. Apklausa atlikta tiesiogiai kontaktuojant-bendraujant su respondentais. 
Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, jog visi parko lankytojai nori pritaikytų parko zonų pagal vaikų 
amžių, prie jų įrengtų suolelių suaugusiems, kad galėtų stebėti žaidžiančius vaikus. 

Raktiniai žodžiai: miško parkas, ugdymas, žaidimas, rekreacija, vaikų zona, rekreaciniai įrenginiai, vaikų 
amžiaus grupės. 

 
Įvadas 
 

 Mokslininkai  teigia,  kad  miestų  teritorijose esantys miško parkai tenkina kaimynystėje esančios 
bendruomenės  sveikatos  stiprinimo,  judėjimo,  psichologinius,  socialinius,  aplinkos  tausojimo,  bendravimo 
poreikius (Wilson, Tierney, Mi-Sook Kim ir kt., 2012;  Schwarzenegger,  Chrisman,  Coleman,  2005). Laikas,  
praleistas  parke,  gerina  žmogaus sveikatą, skatina ekonominę plėtrą, teikia ekologinę ir socialinę naudą 
(Januškevičius, 2004). Pasak J. V. Gėtės, „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis yra prasmingas“.  
Todėl turėtume įvertinti žmogaus ryšį su gamta, stengtis, kad jis dar ilgai nenutrūktų. Skatinti buvimą gamtoje. Įpač 
vaikai neabejingi gamtai. Būdamas gamtoje daug sužino, patiria emocinius išgyvenimus. Formuojasi ekologiniai 
įgūdžiai bei įpročiai. Turime skatinti vaikus siekti gėrio bei harmonijos santykiuose su aplinka ir pačiu savimi, nuo 
mažens mokyti būti darnoje su gamta (R.Juknevičienė, 2012).  Ugdymas(is) gamtoje – multidisciplininė veiklos  sritis,  
akcentuojanti  gyvenimo  patirties,  aktyvios sąveikos su gyvenamąja aplinka svarbą asmenybės raidai. Kaip teigia A. 
Zlataravičienė, D. Mikalopaitė ir kt. (2006), žaidimo vyksme vaikas atranda jį supančio pasaulio taisykles, kurios yra ne 
kas kita, kaip situacija pažinti ir analizuoti kitus. J. Piaget (2011) teigia, kad kito pažinimas – tai ne tik pažinimas, tai 
vaiko sąmonės vystymosi vara, kurios dėka lavėja vidinė vaiko kalba, atmintis, vaizduotė, pasitikėjimas savo kūrybinė-
mis galiomis, o kartu ir savimi (Jonkus, 2003, 2007; Malinauskienė, 2006). Siekiant užtikrinti sklandžią asmenybės rai-
dą, labai svarbu jau nuo pat ankstyvojo amžiaus kurti visapusiškai draugišką vaikui ugdymosi aplinką, atspindinčią vai-
kystės periodui būdingą specifinę kultūrą (pasitelkiant visuomenei aktualų ugdymo(si) turinį). Aktualizuojant vaiko da-
lyvavimo svarbą (kuri, anot Reimer, 2000, yra prasmės konceptualizavimo pagrindas). Maži 4–7 m. amžiaus vaikai 
pasaulį pažįsta daugiausia savo kūnu ir pojūčiais. 7–12 metų vaikų požiūris išlieka egocentriškas. Nuo 12 metų vystosi 
platesnis erdvės ir laiko supratimas, bet paaugliai kartu  viską suvokia itin emocikškai (Castiglioni, 2009). Geriausia 
pažinti realų kraštovaizdį būnant konkrečioje vietoje, kur galima jį įvertinti per emocijas ir visaip kitaip. Efektyviausia 
yra vaikščioti, liesti rankomis, klausytis, uosti, žvelgti į skirtingus objektus iš arti. Aplinkos suvokimas neapsiriboja 
vien rega – tikslinga įtraukti visus penkis pojūčius.  
 
Darbo tikslas – pateikti rekomendacijas vaikų rekreacinėms zonoms  įrengti Rėkalnio miško parke. 
 
Uždaviniai 
 

1. Išanalizuoti vaikų zonos ir rekreacinių įrengimų reikalavimus. 
2. Ištirti lankytojų poreikius, susijusius su vaikų rekreacinių zonų įrengimu. 
3. Pateikti vaikų rekreacinių zonų įrengimo rekomendacijas. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Rėkalnio miško parkas, esantis Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Tyrimai atlikti Trakų mieste. 
 
Tyrimų metodika 
 

Kiekybinis aprašomasis tyrimas buvo atliekamas naudojant anketinę apklausą pagal parengtą struktūrizuotą 
anketą. Remiantis Kardeliu (2007), anketinė apklausa – tai klausimų, kuriuos sujungia tyrėjo siekimas ištirti kokį nors 
socialinį reiškinį ar procesą, visuma. Taikant anketavimą, kaip sociologinės informacijos rinkimo būdą, respondentai 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

139 

raštu atsako į pateiktus anketos klausimus. Ji yra aiški, nedviprasmiška, patikima. Kartu ji turi skatinti respondento norą 
bendradarbiauti, kuo teisingiau atsakinėti.  

Tyrimo instrumento pagrindimas. Anketos klausimai buvo suformuluoti konkretūs. Jokių asmeninių duomenų 
pateikti nebuvo prašoma, buvo garantuojamas anonimiškumas. Atsakymai nereikalauja specialaus pasirengimo. 
Pateiktų klausimų tikslas – gauti išsamesnę nuomonę apie nagrinėjamą problemą bei jos vertinimą . Anketoje pateikti 
uždaro tipo klausimai, leidžiantys respondentams pasirinkti vieną ar kelis jiems priimtinus atsakymus ir pateikti keli 
atviro tipo klausimai. Neprašoma pateikti jokių asmeninių duomenų – taip suteikiamas anonimiškumas bei 
konfidencialumas. 

Anketą sudaro 22 klausimai, kuriais siekiama  nustatyti poreikį rekreacinei vaikų zonai įrengti atsižvelgiant į 
skirtingas amžiaus grupes. Klausimyno pabaigoje pateikiami klausimai susieti su tokiomis socialinėmis demografinėmis 
charakteristikomis  kaip lytis, amžius, išsilavinimas. Tyrime  dalyvavo  137  respondentai,  Trakų  miesto 
bendruomenės nariai ir Rėkalnės miško parko lankytojai, vyresni nei 14 metų ir savanoriškai  sutikę  užpildyti  
klausimyną. Tyrimas vykdytas 2017–2018 m. spalio–vasario mėn. 

Duomenų apdorojimas. Duomenys apdoroti taikant kompiuterinę programą Microsoft Office Excel 2010. 
Tiriamieji (tiriamoji imtis) –  137 asmenys, dauguma iš jų  buvo moterys (64 proc. apklaustųjų),  amžius – 15–

60 m. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Atlikus duomenų analizę paaiškėjo, jog tyrime dalyvavo 137 respondentai – 88 moterys ir 49 vyrai. Pagal 
amžiaus kategorijas daugiausia tyrime sutiko dalyvauti  20–29 m. ir  46–60 m. amžiaus respondentai. Skirstant pagal 
lytis, moterys labiau buvo linkusios dalyvauti tyrime. 

Apklausus respondentus paiškėjo, kad 56 respondentai turi mažamečius vaikus.  Daugiausia apklausoje dalyvavo 
2–4 m. amžiaus vaikus turinčių respondentų    (1 pav.).  

Pagal vaikų amžiaus elgsenos ir pojučių panašumą, buvo išskirtos keturios amžiaus grupės. Pirmoji vaikų 
amžiaus grupė nuo 2 iki 4 m., antroji – nuo 5 iki 7 m., trečioji – nuo 8 iki 12 m., ketvirtoji – nuo 13 iki 15m. 

 

 
1pav. Vaikų amžiaus suvestinė pagal amžiaus grupes(pataisyti lentelėje: žodį   „iki“ rašyti mažąja raide, nubraukti 
pirmąją „m.“ 
 

Respondentų buvo klausiama, kaip jie įsivaizduoja, kas turėtų būti įrengta vaikų zonoje? Respondentų 
pateiktuose atsakymuose dažniausiai vyravo šie rekreacinės vaikų zonos įrenginiai: čiuožyklos –70 proc., supynės –95 
proc., smėlio dėžės – 40 proc., karuselės – 25 proc., takai medžiuose – 8 proc., suoleliai suaugusiems – 65 proc., batutas 
–14 proc., žaidimų nameliai – 40 proc., sporto aikštelių 38 – proc., labirintai –12 proc., konstruktoriai – 15 proc.  

Pateiktoje diagramoje atsispindi respondentų, turinčių mažamečių vaikų, atsakymai pagal vaikų amžiaus 
kategorijas. Pirmoje amžiaus grupės kategorijoje visi respondentai pageidavo suaugusiųjų suolelių , taip pat daugelis  
norėtų įrengtų čiuožyklų, smėlio dėžių ir sūpynių. Antrajai amžiaus grupei išlieka didelis poreikis suaugusiųjų suolelių,   
sūpynių,  pageidautų batutų. Trečioje vaikų amžiaus grupėje aktualios išlieka sūpynės, atsiranda konstruktorių, takų 
medžiuose ir karuselių poreikis. Didelio susidomėjimo sulaukia sporto aikštelės. Ketvirtosios amžiaus grupės  visi 
respondentai pageidavo sporto aikštelių,  daugelis norėtų ir karuselių (2 pav). 
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2 pav.  Rėkalnio miško parko vaikų zonoje respondentų pageidaujami rekreaciniai įrengimai(Žodis „sūpynės“ su „ū“ , ž. 
„iki“ „ i“ mažoji,suaugusiųjų suolai, išbraukti pirmą  „m.“ 
 
Rekomendacijos įrangai  
 

Vaikų žaidimo aikštelės turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m nuo atliekų surinkimo vietos. Aikštelės, kurios 
įrengtos arčiau nei 20 m nuo važiojamosios kelio dalies, turi būti aptvertos. Tvora turi būti įrengta saugiai, kad vaikui 
nebūtų jokių galimybių užstrigti ar kitaip susižaloti. Elektromagnetiniai laukai žaidimų aikštelėje neturi viršyti 
galiojančių normų.  Žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją. Žaidimų aikštelėje 
turi būti stendai su juose pateiktais  bendrosios pagalbos telefono numeriais, kuriais galima skambinti įvykus 
nelaimingam atsitikimui. Taip pat stenduose turi atsispindėti informacija, kokio amžiaus vaikams yra pritaikyti 
įrenginiai. Šalia žaidimo aikštelių turi būti įrengtos šiukšlių dėžės ( HN 131:2015). 

Žaidimų aikštelės danga neturi būti labai kieta. Vietoje betono dangos geriau įrengti žolės, gumos, smėlio dangą, 
ant kurios nukritę vaikai nesusižalos. Iki šiol Lietuvoje labiausiai paplitusi žaidimų aikštelių danga buvo smėlis. ES 
nustatytuose (LST EN 1176-10:2008) reikalavimuose nurodyta, kad vaikų žaidimų ir sporto aikštelėse būtų  įrengiama 
guminė danga, suminkštinanti smūgį kritimo atveju. Daugelyje kitų standartų (LST EN 1176-11:2008; LST EN 1176-
1:2008; LST EN 1176- 2:2008; LST EN 1176-3:2008; LST EN 1177:2008) apibrėžiami sūpuoklių, šliaužynių 
reikalavimai ar net kritimo aukštis. Kritimo aukštis negali būti didesnis nei trys metrai. Šalia negali būti daiktų, į 
kuriuos atsitrenkus galima susižeisti (Zimmermann, 2009; Harris, 1998; Hooper, 2007). 

Labai svarbu skirti didelį dėmesį visų amžiaus grupių vaikų žaidimų aikštelių saugumui. Todėl vaikams 
pritaikyti įrenginiai tūrėtų būti pagaminti iš tvarių medžiagų. Vaikų žaidimų zona turi būti padengta minkšta danga, kad 
krentančio vaiko susižalojimo rizika būtų kuo mažesnė. Suaugusiems reikia įrengti suoliukus, nuo kurių galėtų stebėti 
žaidžiančius vaikus. 

 Pirmajai amžiaus grupei rekomenduojami nedidelio aukščio rekreaciniai įrenginiai.  Mažam  žaidimų 
kompleksui tinka 2–2,5 m. ilgio čiuožykla, sūpynės, turinčios saugos diržus, žaidimų nameliai, batutas,  įrengtas 
lygegrečiai su žemės paviršiumi, smėlio dėžės. Vaikui labai svarbu matyti, kas darosi aplink jį. Būtent taip jis įgyja 
patirties apie jį supantį pasaulį. Vaiko aplinką reikia įrengti taip, kad jį suptų įvairūs daiktai, kuriuos galima naudoti ir 
pažinti įvairiais būdais (Ališauskienė, S., ir kiti, 2003). Visi įrenginiai turi būti spalvoti, žaismingi ir turintys 
žaismingumo elementų. Pavyzdžiui,  arkliuko formos laipiojimo kopetėlės, paukščio formos sūpynės ir pan. 

Antrajai amžiaus grupei rekomenduojama, kad rekreaciniai įrenginiai, būtų įvairesni. Rekomenduojama išlaikyti 
įrangos spalvingumą, apipavidalinimo formą kaip ir pirmos amžiaus grupės įrenginių, tik  jų tūrėtų būti įvairesnių. 
Siūloma įrengti sūpynes „Svarstykles“ , čiuožyklos ilgis turėtų būti 2,5–3,5 m.  Žaidimų kompleksas turėtų būti 
didesnis, su pralindimo tuneliais, kopetėlėmis, čiuožyklomis, apžvalgos bokšteliu. Žaidimo nameliai, „Lego“ kaladėlių 
konstruktoriai.  
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Trečiajai amžiaus grupei rekomenduojami rekreaciniai įrenginiai, kurie būtų įvairesni, atsirastų mažos  futbolo ir 
krepšinio aikštelės, stovimo tipo sūpynės,  žaidimo kompleksas turėtų būti didesnis, su kelių aukštų stebėjimo bokšteliu, 
virvių laipynių siena, kliūčių ruožu, nameliais medyje. Spalvinis įrangos sprendimas nebe toks svarbus, svarbesnė 
forma.  

Ketvirtajai amžiaus grupei rekomenduojami tokie rekreaciniai įrenginiai, kad būtų sunkiau įveikiami kliūčių 
ruožai. Sūpynės pakiltų į didesnį aukštį. Atsirastų „uolų“ laipiojimo sienelė, virvių voratinklio sienelė. Būtų įrengtos 
aikštelės sporto žaidimams, važinėti riedlente ir riedučiais . 
 
Išvados 

 
1. Išanalizavus Vaikų žaidimų aikštelės bendruosius sveikatos saugos reikalavimus paaiškėjo, kad žaidimų 

aikštelėse turi būti įrengti informaciniai stendai su nurodytais pagalbos numeriais. Rekreaciniai įrengimai 
turi atitikti Lietuvoje galiojančius saugos standartus. Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 
10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių. Vaikų zonos turi atitikti 
Lietuvos Respublikos  elektromagnetinių laukų nuostatas. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo 
gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta saugia tvora. Vaikų žaidimo zonos 
rekriaciniai įrenginiai turi atititikti ES saugumo reikalavimus.   

2. Išanalizavus gautus respondentų atsakymus galima teigti, jog respondentų, turinčių  2–4 m. ir 5–7 m. amžiaus  
grupių mažamečių vaikų, vaikų rekreacinės zonos poreikiai labai panašūs. Taip pat respondentai, turintys 8–
12 m. ir 13–15 m.  amžiaus grupių vaikų, išsakė labai panašią nuomonę apie vaikams skirtus rekreacinius 
įrenginius.  

3. Vaikų rekreacijos įrengimai turėtų būti saugūs ir atitinkantys jų amžiaus grupes. Išanalizavus anketinės 
apklausos duomenis, siūloma įrengti dvi vaikų zonas. Pirmoji zona vaikams nuo 2 iki 7 m. ir antroji   – nuo 8 
iki 15m. Šios dvi zonos turėtų būti kompoziciškai suderintos ir tarppusavyje sujungtos, kad tėvams, 
turintiems ne vieną vaiką, būtų patogu juos stebėti. 

 

Literatūra 

1. Januškevičius L., 2004. Lietuvos parkai. Vilnius: Lututė. 
2. Juknevičienė R. 2012. Žmogaus santykis su gamta. Prieiga per internetą: http://www.rasa-

jukneviciene.lt/naujienos/mogaus-santykis-su-gamta . 
3. Zlataravičienė A., Mikalopaitė D. ir kt. 2006. Patyrimo pedagogika ir jos taikymas. Vilnius. 
4. Wilson J., Tierney P., Kim M. S. ir kt., 2012, Temporary Parks? Sunday streets, serving the need for urban outdoor 

recreation. Prieiga per internetą: http://www.Savb.lt/ EBSCO Publishing . 
5. Reimer, B. 2000. Muzikinio ugdymo filosofija. Šiuolaikinio meninio ugdymo koncepcijos. Meninio ugdymo teorija JAV. 

Matonis, V. (sud.). Vilnius: Enciklopedija. 
6. Piaget, J. 2011. Vaiko pasaulėvoka. Vilnius: Žara. 
7. Ališauskienė, S. ir kt. Ankstyvasis ugdymas: dabartis ir perspektyvos. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. 
8. Jonkus, D. 2003. Žaidimas kaip meno kūrinio „iliuziškumo“ modelis. Dailė, Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr. 30, 

p. 229–236. 
9. Castiglioni B. 2013. Vaikų švietimas kraštovaizdžio klausimais. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė . Tęstinis rinkinys 

1/2013 Kraštovaizdžio pažinimo pradžia. Vilnius. 
10. Įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“.  
1. ?Prieiga per internetą : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/PZeNSSveYb  
11. Europos sąjungos standartas LST EN 1176-11:2008 Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinių tinklų 

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 
12. Europos sąjungos standartas LST EN 1176-1:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos 

reikalavimai ir bandymo metodai. 
13. Europos sąjungos standartas LST EN 1176-2:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi 

specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 
14. Zimmermann A. Constructing landscape: materials, techniques, structural components. 2009. 
15. Harris Ch.W., Dines N.T. Time saver standards for landscape architecture. 1998. 
16. Hooper L. Landscape architectural graphic standards. 2007. 

 
 

 

 

http://www.rasa-jukneviciene.lt/naujienos/mogaus-santykis-su-gamta
http://www.rasa-jukneviciene.lt/naujienos/mogaus-santykis-su-gamta
http://www.savb.lt/%20EBSCO%20Publishing
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/PZeNSSveYb


JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

142 

ANALYSIS OF CHILDREN USE OF RĖKALNIS FOREST PARK 

Kamilė VILBRANTAITĖ  

Summary 

The research was carried out in Trakai town and Rėkalnis forest park. The aim of the research is to find out the 
need for visitors of the Rėkalnis Forest Park to install a children's area. The object of work is the children's 
recreation area of the forest park. The paper discusses what kind of recreational facilities are offered according to 
different age groups of children. What kind of recreational facilities children would like visitors to give 
recommendations for recreational recommendations for children's play areas. Surveys conducted in 2017-2018 
October-February. The study involved 137 respondents, who were more than 14 years old and willing to answer 
the questionnaire. The survey was conducted in direct contact with the respondents. Summing up the results 
obtained, it is possible to state that all visitors want the park areas adapted to the age of the child.  There are 
benches for adults to watch the kids playing. 

Key words: Forest Park, education, recreation, children's area, recreational facilities, children's age groups 
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Daugiatisklio miško naudojimo sekcija 
 
ATERNATYVIŲ ŪKININKAVIMO SPRENDIMŲ LD AUGAVIETĖJE EKONOMINĖ 
ANALIZĖ 
 
Liutauras BARTULIS 
 
Santrauka 
 

Straipsnyje nagrinėjami skirtingos rūšinės sudėties medynų Ld augavietėje tūrio bei vertės augimo dėsningumai, 
palyginami šių medynų ekonominiai rodikliai. Nustatyta, kad drebulynai, sukaupiantys didesnį tūrį jaunesniame 
amžiuje, perbrendusiame amžiuje atsilieka nuo eglynų ir beržynų. Didžiausią vertę brandžiame amžiuje Ld 
augavietėje sukaupia eglynai. Pasirenkant medynų rūšinę sudėtį pagal skirtingus ekonominius rodiklius, 
sprendimas turėtų priklausyti nuo miško valdytojo prioritetų. 
 
Raktiniai žodžiai: alternatyvūs ūkininkavimo sprendimai, augavietė Ld, ekonominė analizė, medynas 

Įvadas 
 

Miškininkavimo praktikoje neišvengiamai susiduriama su būtinybe pasirinkti vieną iš kelių alternatyvių 
sprendimų. Įveisiant ar atkuriant mišką, šie sprendimai dažnai susiję su ateities medyno rūšinės sudėties pasirinkimu. 
Tikslinės medžių rūšies pasirinkimas aktualus ir formuojant medynus (Juodvalkis, 2009). Ypač šis klausimas sudėtingas 
derlingesnėse augavietėse, kur pagal Lietuvos miško ūkio praktiką bei teisinius aktus gali būti auginamos kelios medžių 
rūšys. Pavyzdžiui, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose IV grupės miškuose Ld augavietėje (žaliagirio miško tipe) 
net 9 medžių rūšys nurodytos kaip vyraujančios tikslinės rūšys.  

Atkuriant miškus Lietuvoje tradiciškai pasirenkamos ilgiau augančios vertingesnės medžių rūšys. Tačiau 
ūkiniuose miškuose, kurių pagrindinis tikslas – medienos auginimas, o kartu  ir maksimalių pajamų iš miško 
generavimas, sprendimai turėtų būti priimami, atsižvelgiant į ekonominius kriterijus (Kuliešis, 2013). Pagrindiniai 
sprendimų priėmimo kriterijai ūkiniuose miškuose – medynų tūrio bei vertės augimas. Žinant vertės augimo eigą ir 
alternatyvius miškininkavimo sprendimus, galima vertinti ekonominius rodiklius. Medyno lygiu dažniausiai naudojami 
ekonominiai rodikliai yra grynosios diskontuotos pajamos (dar vadinamos grynąja esamąja verte), Faustmano miško 
žemės vertė, vidinė pelno norma ir miško renta (Mizaras, 2012; Mizaras ir kt., 2013; Williams, 1988; Price, 1987). 

 
Darbo tikslas – įvertinti ir palyginti skirtingos rūšinės sudėties Ld augavietės medynų našumą, vertę bei ekonominius 
rodiklius. 
 
Darbo uždaviniai: 

1. Nustatyti tipingų Ld augavietės medynų vidutinius taksacinius rodiklius bei jų našumo potencialą. 
2. Ištirti nagrinėjamų medynų vertės augimo dėsningumus. 
3. Apskaičiuoti ir palyginti pagrindinius medynų ekonominius rodiklius. 

 
Darbo objektas – Kaišiadorių miškų urėdijos sklypinė medynų duomenų bazė, 2015–2017 metų urėdijos išlaidų bei 
medienos kainų duomenys. 
 
Metodika 

 
Naudojant urėdijos skaitmeninę duomenų bazę, atrinkti tipingi Ld augavietės sklypai – eglynai, beržynai ir 

drebulynai, kuriuose minėtos medžių rūšys sudaro daugiau nei 50 proc. tūrio. Sudarius minėtų medynų amžiaus klasių 
lenteles, įvertinta jų skersmens bei tūrio augimo dinamika. 

Naudojant trejų metų (2015–2017 m.) sortimentų kainų ir medienos ruošos darbų išlaidų duomenis, įvertinta 
nagrinėjamų medynų vertės priklausomybė nuo amžiaus. Kiekvienai medynų grupei buvo skaičiuojami tokie 
ekonominiai rodikliai: 

Grynosios diskontuotos pajamos – per medyno apyvartą gaunamų ir išleidžiamų diskontuotų piniginių lėšų 
suma: 
 

 
čia: T – medyno apyvarta; 
  t – metai, kai gaunamos pajamos ar daromos išlaidos; 
  R – pajamos t metais; 
  C – išlaidos t metais; 
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  i – palūkanų (diskonto) norma (2 proc.). 
 
Faustmano žemės vertė – skaičiuojama analogiškai, kaip ir grynosios diskontuotos pajamos, tačiau 

atsižvelgiama į ateities medynų vertę (Braze, 2001):  

 
 
Miško renta – vidutinės grynosios pajamos iš medyno: 

 
Medyno vidinė pelno norma – palūkanų norma, gaunama iš  medyno per vieną apyvartą: 
 

 
čia i – vidinė pelno norma. 
 

Rezultatai 
 

Medynų tūrio kitimo tendencijos Ld augavietėje priklauso nuo vyraujančios medžių rūšies. Iš trijų nagrinėtų 
medžių rūšių jaunesniame amžiuje (1–2 amžiaus klasėse) didžiausią tūrį pasiekia drebulynai. Drebulynams pasiekus 
brandos amžių, juos pagal tūrį aplenkia eglynai, o vėliau – ir beržynai (1 pav.). 
 

 
6 pav. Ld augavietės medynų tūrio dinamika 
 

Medynų vertės dinamiką, be juose sukaupto tūrio, lemia ir potencialiai galimų pagaminti medienos sortimentų 
kainos bei jų ruošos išlaidos (2 pav.). Dėl gerokai mažesnių drebulės medienos kainų drebulynai pagal sukauptą vertę 
atsilieka nuo kitų medžių rūšių jau 2–3 amžiaus klasėse. 
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7 pav. Ld augavietės medynų vertės dinamika 

 
Vertinant nagrinėtus medynus pagal skirtingus ekonominius nustatyta, kad pagal atskirus rodiklius prioritetas 

gali būti teikiamas bet kuriai iš trijų medžių rūšių. Pagal nediskontuotus rodiklius (grynąsias pajamas kirtimo amžiuje ir 
miško rentą) palankiau vertinami eglynai. Pagal diskontuotus rodiklius (grynąsias diskontuotas pajamas bei Faustmano 
miško žemės vertę) prioritetas turėtų būti teikiamas beržynams. Dėl gerokai trumpesnės apyvartos didžiausią pelno 
normą generuoja drebulynai (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Ld augavietės medynų ekonominiai rodikliai 
 Grynosios pajamos 

kirtimo amžiuje, 
Eur/ha 

Grynosios 
diskontuotos pajamos, 

Eur/ha 

Faustmano miško 
žemės vertė, 

Eur/ha 

Miško 
renta, 
Eur/ha 

Vidinė 
pelno 

norma, 
% 

Eglynai 12610 5917 8175 192,22 3,7 
Beržynai 11612 6479 9968 178,15 4,5 
Drebulynai 4136 2762 5772 101,20 7,3 

 
Apibendrinant galima teigti, kad medyno rūšinės sudėties pasirinkimas priklauso nuo ūkininkavimo miške 

prioritetų. Valstybiniuose miškuose ar didesnėse privačiose miško valdose, kur miško valdytojas gali organizuoti tolygų 
miško naudojimą, neatsižvelgdamas į laiko veiksnį, prioritetas turėtų būti teikiamas eglynams. Privačiose valdose, kurių 
savininkai siekia greitesnės investuotų lėšų grąžos, gali būti svarstomas ir beržynų auginimas. Atsižvelgiant į didėjančią 
energetinės medienos paklausą, gali būti svarstomas ir drebulės, kaip tikslinės medžių rūšies, pasirinkimas. 
 
Išvados 

 
1. Ld augavietėje jaunesniuose medynuose (iki 3 amžiaus klasės) didžiausią medienos tūrį sukaupia drebulynai, 

vėliau – eglynai. 
2. Pagal sukauptos medienos vertę Ld augavietėje vertingiausi yra eglynai, mažiausiai vertingi – drebulynai. 
3. Pagal skirtingus ekonominius rodiklius Ld augavietėje prioritetas gali būti suteiktas skirtingoms medžių 

rūšims: pagal grynąsias pajamas kirtimo amžiuje ir miško rentos rodiklį – eglynams, pagal diskontuotas 
pajamas ir Faustmano miško žemės vertę – beržynams, o pagal vidinės pelno normos rodiklį – drebulynams. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF ALTERNATIVE FARMING SOLUTIONS IN LD TYPE OF 
FOREST SITE 
 
Liutauras BARTULIS 
 
Summary 
 

Regularities of volume and value dynamics in stands of different species composition in Ld type of forest site is 
being investigated in the study. Main economic indicators of the stands are calculated and compared. It was 
concluded, that the highest volume in young age is accumulated in aspen stands, while at the maturity age higher 
volume if found in spruce and birch stands. The highest value of timber at maturity age is accumulated in spruce 
stands. When economic indicators are used (net income, net discounted revenue, forest rent of internal rate of 
return), the choice of tree species depends on priorities of forest owner or manager. 
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SUMEDĖJUSIŲ AUGALŲ PAPLITIMAS ŠD AUGAVIETĖJE UPIŲ AKMENA IR DANĖ 
KRANTUOSE  
 
Edas KUNDROTAS 
 
Santrauka 

 
Tyrimai atlikti 2017 metais Akmenos ir Danės upių šlaituose. Tyrimų tikslas –  nustatyti sumedėjusių augalų 
įtaką ir paplitimą Akmenos  ir Danės upių krantuose. Darbo objektas – Akmenos ir Danės upių krantuose 
randama sumedėjusi augalija. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: motininio medyno rūšinės sudėties, amžiaus ir 
augavietės nustatymas, motininio medyno rūšinės sudėties įtakos savaiminukų rūšinei sudėčiai ir kiekiui 
nustatymas, savaiminukų dendrometrinių rodiklių nustatymas bei reljefo įtakos nustatymas savaiminukų kiekiui. 
Atlikus tyrimą nustatyta, kad tirtuose motininiuose medynuose baltalksnis užėmė nuo 90 iki 100 % medyno 
rūšinės sudėties, motininio medyno amžius siekė 45 metus ir vyravo Šd augavietė. Daugiausia savaiminukų 
abiem tirtais atvejais sudarė baltalksnio žėliniai – vidutiniškai 3059 vnt./ha. Nustatyta, kad baltalksnio 
savaiminukai abiejose želvietėse želia panašiu intensyvumu, jų dendrometriniai rodikliai skiriasi nežymiai. 
Taigi, galima daryti išvadą, jog žemesnėje reljefo dalyje savaiminukų dendrometriniai rodikliai yra geresni, 
tačiau žėlimo intensyvumas mažesnis. 

 
Raktiniai žodžiai: rūšinė įvairovė, žėlimas, augavietė, šlaitai. 

 
Įvadas 
 

Miškai – tai vienintelis gamtinės aplinkos komponentas, kuris gerina dirvos, vandens bei oro kokybę, būtent jie 
yra svarbiausi žmogaus gyvenimo šaltiniai. Šių laikų urbanizuotoje visuomenėje miškas yra plataus naudojimo objektas, 
jis turi tarnauti gyvenimo kokybei ir gausinti resursus. Visuomenės tikslas yra  puoselėti ir kurti sąlygas naujiems 
miškams įveisti. Natūraliai atžėlę miško plotai labiau prisitaikę prie vietos sąlygų, atsparesni ligoms ir kenkėjams 
(Riepšas, 2017). Paliekant mišką atsikurti savaime, svarbu numatyti  galutinį šio proceso rezultatą, kuris priklauso nuo 
daugelio veiksnių, kaip antai: sėklinių medžių gausos ir išsidėstymo, dirvožemio sąlygų, vietovės reljefo ir pan. 
(Karazija, 1989). Tarp daugybės miškų funkcijų yra ir apsauginė. Vandens apsaugines funkcijas atlieka visi baseino 
miškai, tačiau patys efektyviausi želdiniai yra išsidėstę palei vandens telkinius. Jie taip pat  gerina mikroklimatą, 
vandens kokybę, saugo krantus nuo erozijos ir t. t. (Pauliukevičius, 2000). Vykstant erozijai su sniego tirpsmo vandeniu 
į upelius patenka biogeninių medžiagų. Upės pagrindinėmis augalų maisto mineralinėmis medžiagomis daugiausia 
teršiamos dėl gamybinės žemės ūkio veiklos (Račinskas, 1990 ; Pauliukevičius, 1995). Dažnai nutinka, kad ariant žemę 
laukas suariamas iki pat upelio krašto, nepaliekant jokios apsauginės juostos. Suartos apsauginės juostos yra veikiamos 
erozijos, be to, visiškai nebesulaiko erozijos produktų, kai šie vandens atplukdomi iš toliau (Morkūnaitė, 1994). Šiuo 
metu vis labiau pabrėžiama ryšių tarp sausumos ir vandens svarba sutelkiant dėmesį į pakrantės ekotoną: pereinamąją 
zoną tarp sausumos ir vandens ekosistemų (Vought, 1995). Pakrantės ekotonas – tai tarpinė ekosistema tarp sausumos ir 
vandens, pasižyminti biofizinių sąlygų, ekologinių procesų bei biologine įvairove. Jis apima ir dalį sausumos 
ekosistemų, kurios turi svarbią įtaką energijos ir medžiagų pokyčiams vandens ekosistemose. 

 
Darbo tikslas – nustatyti sumedėjusių augalų įtaką ir paplitimą Šd augavietėje Akmenos ir Danės upių krantuose.  

 
Uždaviniai  
 

1. Nustatyti motininio medyno rūšinę sudėtį, amžių ir augavietę. 
2. Nustatyti motininio medyno rūšinės sudėties įtaką savaiminukų rūšinei sudėčiai ir kiekiui. 
3. Nustatyti savaiminukų dendrometrinius rodiklius. 
4. Nustatyti reljefo įtaką savaiminukų kiekiui. 

 
Tyrimo objektas ir vieta  
 

Akmenos ir Danės upių krantuose randama sumedėjusi augalija. 
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Tyrimų metodika 
 

Tyrimai buvo atlikti 2017 metais Šd augavietėje Akmenos ir Danės upių šlaituose. Sumedėjusi augalija  buvo 
vertinamaįprastiniais dendrometriniais metodais. Vadovaujantis Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatais (2013) buvo 
išskirtos laikinos apskaitos aikšteles (2x2 m). Apskaitos aikštelių plotas priklausė nuo  sklypo ploto. Apskaitos aikštelės 
išdėstytos vienodais atstumais artimomis sklypo įstrižainei kryptimis. Jose buvo nustatyta:  
 

1. Motininio medyno rūšinė sudėtis, amžius ir augavietė; 
2. Motininio medyno rūšinės sudėties įtaka savaiminukų rūšinei sudėčiai ir kiekiui; 
3. Rastų savaiminukų aukščiai ir skersmenys; 
4. Vertinta šlaito įtaka savaiminukų kiekiui. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Norint nustatyti medynų rūšinės sudėties įtaką žėlimui, pirmiausia buvo nustatoma motininių medynų rūšinė 
sudėtis. Gauti tyrimo rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Motininių medynų charakteristika 

Sklypo Nr. Medyno sudėtis Amžius Augavietė 

1 10BtUKJ 45 
Šd 

2 9Bt1ĄUKB 45 

 
Analizuojant gautus rezultatus (1 lentelė) matyti, kad pirmame sklype 100 % medyno rūšinės sudėties sudarė 

baltalksnis, o uosis, klevas ir juodalksnis tik iki 5%. Panaši situacija ir antrajame sklype (9Bt1ĄUKB), 90 % medyno 
rūšinės sudėties taip pat sudarė baltalksnis, 10 % – ąžuolas, o uosis, klevas ir beržas – ne daugiau kaip 5 %. Abiejų 
medynų amžius siekė 45 metus ir vyravo Šd augavietėje. 

Išanalizavus medynų charakteristiką (2 lentelė) galima teigti, kad jų rūšinė sudėtis artima žėlinių sudėčiai. 
Tačiau paanalizuokime kiekvieną sklypą atskirai. Atlikus tyrimą pirmame sklype, gauti tyrimo rezultatai pateikiami 1 
paveiksle. 

 

 
1 pav. Motininių medynų rūšinės sudėties įtaka pirmo sklypo savaiminukų rūšinei sudėčiai ir tankiui 

 
Remiantis gautais rezultatais (1 pav.) nustatyta, kad motininio medyno sudėčiai esant 10BtUKJ, daugiausiai 

savaiminukų buvo rasta baltalksnio (2547±185), juodalksnio (1123±235) ir beržo (1245±125), likusios savaiminukų 
rūšys: uosis (321±25), klevas (211±18) ir eglės (567±11) medyne sudarė labai nedidelę dalį. 

Norint palyginti medynų rūšinės sudėties įtaką žėlimui antrame tiriamajame plote, buvo atlikti tradiciniai 
dendrometriniai matavimai nustatant medynų rūšinę sudėtį bei vertinant savaiminukų rūšinę sudėtį ir  tankį. Gauti 
tyrimo rezultatai pateikiami 2 paveiksle. 
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2 pav. Motininių medynų rūšinės sudėties įtaka antro sklypo savaiminukų rūšinei sudėčiai ir tankiui 

 
Remiantis gautais rezultatais (2 pav.) nustatyta, kad motininio medyno sudėčiai esant 9Bt1ĄUKB, daugiausiai 

savaiminukų, kaip ir pirmuoju atveju, buvo rasta baltalksnio (3571±191). Tačiau analizuojant gautus rezultatus toliau, 
savaiminukų rūšinė sudėtis, lyginant su pirmu atveju, skyrėsi. Ąžuolas užėmė antrą vietą po baltalksnio ir sudarė 1425 
vnt./ha (±235), beržas – (923±121), likusios savaiminukų rūšys: uosis (378±59), klevas (274±51) ir eglė (158±37), 
rūšinėje sudėtyje sudarė mažąją dalį. 

Toliau darbe buvo vertinama nuolydžio įtaka žėlinių tankiui, keliant prielaidą, kad žėlimui įtakos gali turėti ir 
vietovės reljefas, kuris nulemia ne tik rūšinę sudėtį, tankumą, išsidėstymą, bet ir žėlinių dendrometrinius rodiklius.  
Tirtų sklypų reljefo profilis pateikiamas 3 paveiksle. 
 
–

3 pav. Tirtų želviečių reljefo profilis 
 

Kaip matyti iš 3 pav., nuo pirmo sklypo pradžios iki antro sklypo pabaigos yra 5,3 m aukščio skirtumas. Siekiant 
įvertinti, kokią įtaką reljefas turi žėliniams, buvo vertinami savaiminukų dendrometriniai rodikliai. Gauti rezultatai 
pateikiami 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Tirtuose sklypuose rastų savaiminukų dendrometrinė charakteristika 

Sklypas Medžių rūšis Tankis vnt./ha Aukštis m Skersmuo cm 
10BtUKJ Eglė 567 2,05 ± 0,05 3,8 ± 0,78 

Beržas 1245 9,4 ± 0,44 3,7 ± 0,72 
Baltalksnis 2547 10,2 ± 0,22 8,6 ± 0,61 

Uosis 321 5,2±0,34 3,9 ± 0,58 
Klevas 211 7,3±0,21 4,1 ± 0,62 

Juodalksnis 1123 10,7±0,24 8,2±0,81 

    
9Bt1ĄUKB Eglė 158 1,0 ± 0,02 2,1 ± 0,07 

Beržas 923 12,1 ± 0,06 9,2 ± 0,23 
Baltalksnis 3571 10,1 ± 0,11 7,8 ± 0,81 

Uosis 378 6,8±0,44 3,6 ± 0,77 
Klevas 274 7,9±0,25 3,9 ± 0,62 

Ąžuolas 1425 3,5±0,34 4,4±0,79 
 

Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad pirmame sklype eglės savaiminukai 27,8 % želia intensyviau ir jų vidutiniai 
dendrometriniai rodikliai yra geresni nei antroje želvietėje. Taigi   žemesnėje reljefo pakopoje žėlinių tankis yra 
mažesnis. Tačiau  kai kurių rūšių, pvz, eglės, aukštis skiriasi 1 ± 0,04 m, o skersmuo –  1,7 ± 0,71 cm. Beržas 
intensyviau želia ir geresni dendrometriniai rodikliai taip pat buvo pirmame sklype. Vidutiniškai beržo savaiminukų 
aukštis skiriasi nuo pirmos želvietės 2,6 ± 0,61 m, o skersmuo – 5,5 ± 0,51 cm. Baltalksnio savaiminukai abiejose 
želvietėse želia panašiu intensyvumu, jų dendrometriniai rodikliai labai nedaug skiriasi .  

Taigi, galima daryti išvadą, jog žemesnėje reljefo dalyje savaiminukų dendrometriniai rodikliai yra geresni, 
tačiau žėlimo intensyvumas mažesnis. 
 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad tirtuose motininiuose medynuose  nuo 90 iki 100 % medyno rūšinės sudėties sudarė 
baltalksnis, motininio medyno amžius siekė 45 metus ir vyravo Šd augavietė. 

2. Nustatyta,kad  daugiausiai savaiminukų abiem tirtais atvejais sudarė baltalksnis – vidutiniškai 3059 vnt./ha. 
3. Nustatyta, kad baltalksnio savaiminukai abiejose želvietėse želia panašiu intensyvumu, jų dendrometriniai 

rodikliai labai nedaug skiriasi .  
4. Nustatyta, kad žemesnėje reljefo dalyje savaiminukų dendrometriniai rodikliai yra geresni, tačiau žėlimo 

intensyvumas mažesnis. 
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WOODY PLANTS IN A HABITAT (ŠD) IN RIVERS DANĖ-AKMENA ON STABILYTI 

 
Edas KUNDROTAS 
 
Summary 
 

The research was carried out in 2017 on the slopes of the Akmena - Danė rivers. The aim of the research was to 
determine the influence and distribution of woody plants on the slopes of Akmena - Danė rivers. The object of 
work - on the slopes of the Akmena and Dane rivers marshy vegetation was found. The tasks were solved: the 
determination of the species composition of the mother stand, the age and the site of the habitat, the 
determination of the influence of the species composition of the mother stand on the species composition and 
quantity, the determination of the dendrometric parameters of the seedlings and the determination of the 
influence of the relief on the number of seedlings. The study showed that the grey alder from 90 to 100% of the 
species composition of the stands was found in the maturity trees under research, the mother stand age was 45 
years and the plant was dominated by Šd habitat. In the two investigated cases, the most common herbivores 
were white alder hulls - an average of 3059 unit per hectare. It was determined that the grey alder seedlings in 
each plots had gels of similar intensity, their dendrometric indices differed slightly. Thus, we can conclude that 
in the lower relief part, self-rotating dendrometric indices are better, but the retardation intensity is lower. 

 
Keywords: species diversity, afforestation, habitat  
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Ekologijos sekcija 
 

PORAKANOPIŲ (ARTIODACTYLA) POPULIACIJOS BŪKLĖ MEDŽIOKLĖS 
PLOTO VIENETE „MIKOLIŠKIAI“ 
 
Aistė MAŽONAITĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas 2016–2017 metais Kretingos rajono savivaldybėje esančiame medžioklės ploto vienete 
„Mikoliškiai“, jo plotas – 3201,4 ha. Buvo tiriami porakanopiai žvėrys: taurieji elniai, briedžiai, šernai, stirnos. 
Naudojantis maršrutine ir vizualine apskaitomis buvo nustatomi porakanopių pasiskirstymo ypatumai ir gausa, 
taip pat lankomumas skirtinguose pasėliuose ir biotopuose. Įvertinus duomenis paaiškėjo, kad 2017 metais 
porakanopių gausumas padidėjo, tačiau stirnų sumažėjo, galbūt dėl lūšių apsigyvenimo miške. Gausiausiai (54,7 
%) medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ gyvena stirnos, o mažiausiai yra briedžių ir elnių. Avižų pasėliuose 
žinduoliai lankosi dažniausiai, o rapsuose rečiausiai. Vizualinės apskaitos metu daugiausia porakanopių 
užfiksuota pievose, tačiau briedžių jose nepastebėta, jie dažniausiai lankėsi žemapelkėje. 
 
Raktiniai žodžiai: porakanopiai, maršrutinė apskaita, vizualinė apskaita, šernas, briedis, stirna, taurusis elnias. 

 
Įvadas 
 

Viskas, kas yra gamtoje, yra sujungta nesuskaitoma daugybe grandžių, grandinėlių, keleriopai tarpusavyje 
susijusių į vieną visumą – pačią gamtą (Balevičius, 1960). Seniausias žmonių užsiėmimas gamtoje yra medžioklė,  
padėjusi jiems išgyventi. Šiais laikais medžioklė skirta reguliuoti žvėrių skaičių valstybėse ir skirtinguose medžioklės 
plotuose, atsižvelgiant į jų dydį, biotopus. 

Medžioklės ploto vienetas „Mikoliškiai“ yra Kretingos rajono savivaldybėje, jo teritorija patenka į Mikoliškių ir 
Kartenos girininkijų ribas. Bendras medžioklės vieneto plotas yra 3201,4 ha, iš jų: 4 % sudaro teritorija, kurioje 
medžioklė draudžiama, 1 % vandens telkiniai, 34 % laukai ir 61 % miškai. Šis medžioklės ploto vienetas puikiai 
tinkamas gyventi porakanopiams, nes turi gerą gyvenamosios aplinkos talpą, yra įvairių biotopų, tinkančių skirtingoms 
rūšims: brandūs miškai, laukai, krūmokšniai, žemapelkė, jaunuolynai ir t. t. Aplinkos talpa – tai savybė išlaikyti tam 
tikrą kiekvienos rūšies gyvūnų skaičių ploto vienete (Leopold, 1933). 

Lietuvoje gyvenantys porakanopiai (laisvėje ir aptvaruose) – kiauliniai: šernas, elniniai: taurusis elnias, 
danielius, dėmėtasis elnias, stirna, briedis, dykaraginiai: stumbras, muflonas. Medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ 
gyvena stirnos, taurieji elniai, briedžiai ir šernai. Porakanopiai žinduoliai remiasi į substratą dažniausiai dviejų vidurinių 
pirštų galus dengiančiomis raginėmis makštimis – kanopomis (Ulevičius ir Juškaitis, 2005). Porakanopių tankumas 
skirtingomis gyvenamosiomis aplinkos sąlygomis yra nevienodas. Tai priklauso nuo gyvūno bioekologinių savybių, 
kokybiškos gyvenamosios aplinkos poreikių, tarprūšinės konkurencijos, trikdymo ir daugelio kitų dar mažai ištirtų 
faktorių (Beržanskis, 2008). Pavyzdžiui, 1996 metais buvo uždrausta briedžių medžioklė, labai sumažėjus populiacijai  
(Tim et al., 1998). 

Žvėrių pasiskirstymą nulemia jų gyvenamoji aplinka, pašarų bazė, saugumas. Stirnos dažniausiai pastebimos 
laukuose, šernai tankiuose miškuose, taurieji elniai mišriuose miškuose, briedžiai žemapelkėse, nes šiuose biotopuose 
jie dažniausiai maitinasi. Pagal maitinimosi vietas žvėrys prisitaikę gyventi, todėl kai kurios rūšys yra pastebimos retai, 
nes jie nuolat maitinasi miške, o ne laukuose. 
 
Darbo tikslas – ištirti porakanopių populiacijos būklę medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“. 
 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti porakanopių gausos dinamiką žiemos laikotarpiu. 
2. Įvertinti žvėrių lankymosi ypatumus skirtinguose pasėliuose. 
3. Išsiaiškinti porakanopių pasiskirstymo ypatumus. 
4. Įvertinti porakanopių pasiskirstymą pagal lytis. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Kretingos rajono medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ esantys porakanopiai – stirnos, šernai, briedžiai, taurieji 
elniai. Tyrimai atlikti 2016–2017 m. Mikoliškių ir Margių miškuose, esančiuose Mikoliškių girininkijoje. 
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Tyrimų metodika 
 

Kanopinių žvėrių populiacijų gausumas priklauso nuo tinkamų jiems gyventi miškų (Padaiga, 2010). Nuo žvėrių 
gausumo priklauso tai,  kaip jie pasiskirstys gyvenamoje aplinkoje – ar susitelkę į grupeles, ar pavieniui.  

Žvėrių gausumas buvo nustatomas atliekant maršrutinę apskaitą pagal pėdsakus 2017–2018 metais (1 pav.). Ji 
surengta praėjus trims dienoms, kai miške susiformavo ištisinė sniego danga, nes pirmomis dienomis žvėrys mažai 
migruoja. Maršrutu eita du kartus per metus, kad gauti duomenys būtų tikslesni. 

 

 
8 pav. Medžioklės ploto vieneto „Mikoliškiai“ ribų ir apskaitos maršruto žemėlapis 
 

Apskaitos tikslumas priklauso nuo sugebėjimo pažinti žvėrių pėdsakus, jų šviežumą. Maršrutas sudarė 20 
kilometrų, nes 1987,0 ha plotų sudaro miškai, o 1214,0 ha laukai ir gyvenvietės. Jis kirto spygliuočių, mišrius, lapuočių 
miškus, laukus, todėl duomenys apie porakanopių gausumą yra tikslesni ir patikimesni.  

Porakanopių pasiskirstymui buvo pasirinktas vizualinis metodas, naudotas 2017 m. Tai vienas iš seniausių ir 
lengviausiai naudojamų būdų, kai žvėrys yra tiesiog stebimi. Pasitelkiant vizualinę apskaitą išsiaiškinami žvėrių 
pasiskirstymo ypatumai, sužinoma, kokios lyties bandos dažniausiai pastebimos. Ištisus metus stebint žvėris, žinomas jų 
skaičius, bandos struktūra pagal lytį ir amžių (vyresni kaip 1 metų patinai bei patelės ir jaunikliai iki vienerių metų 
amžiaus) (Padaiga, 1996). 

Žvėrių pasiskirstymui taip pat buvo naudojami medžioklės plotuose esantys stacionarūs medžioklės įrenginiai – 
bokšteliai. Išanalizavus 2017 m. medžioklės ploto vieneto „Mikoliškiai“ medžioklių (palaukiminės/atrankinės) metu 
sumedžiotų porakanopių duomenis, padarytos išvados apie žvėrių lankymąsi skirtinguose pasėliuose. Iš gautų duomenų 
apskaičiuota, kokie pasėliai tinkamiausi stirnoms, o kokie – šernams. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus porakanopių maršrutinę apskaitą, medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ įvertintas jų gausumas. 

Palyginus 2017–2018 metų apskaitas, išsiaiškinti žiemojusių porakanopių gausumo pokyčiai (2 pav.). Nustatyta, kad 
2018 metais porakanopių populiacijos padidėjo: šernų populiacija padidėjo nuo 33 iki 37 vienetų., tauriųjų elnių – nuo 6 
iki 15 vienetų, briedžių nuo 2 iki 9 vienetų, tačiau stirnų iš 68 vnt. sumažėjo iki 55 vnt., tai galėjo lemti lūšių 
apsigyvenimas medžioklės plotuose. Gausiausiai žiemos laikotarpiu medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ gyvena 
stirnos, o mažiausiai yra briedžių. 
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9 pav. Porakanopių gausumo palyginimas 2017–2018 metais medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ 
 

Įvertinus porakanopių gausumą medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“, buvo nustatomas 2017 metais 
sumedžiotas stirnų ir šernų kiekis palaukiminių/atrankinių medžioklių metu (2017 04 01–2017 10 15). Tyrimo metu 
apskaičiuotas pasėlių užimamas plotas medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ (3 pav.), pagal gautus rezultatus  vyrauja 
šie pasėliai: avižos (35 %), vasariniai kviečiai (32 %), žirniai (13 %), pūdymas (10 %), daugiametė pieva (5 %), rapsai 
(5 %). Įvertinus žvėrių lankymąsi pasėliuose, paaiškėjo, kad dažniausiai stirnos ir šernai lankosi avižų pasėliuose – 33 
%, o rečiausiai rapsuose – 2 %. Labiausiai porakanopių lankymosi ir pasėlių užimamo ploto skirtumas išryškėjo 
vasariniuose kviečiuose, nes žvėrys juose lankėsi gausiai – 26 %, o užimamas plotas yra mažesnis nei avižų, jie sudaro 
19 %. Porakanopiai labiausiai lankosi tokiuose pasėliuose, kuriuose yra tinkama pašarų bazė. 

 

 
10 pav. Pasėlių užimamas plotas medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ ir sumedžiotų žvėrių pasiskirstymas juose 
 

Naudojant vizualinę apskaitą 2017 metais buvo įvertintas porakanopių pasiskirstymas skirtinguose biotopuose (4 
pav.). Daugiausia per 2017 metus porakanopių pastebėta pievose – 83 vnt., iš jų 60 vnt. stirnų, 16 vnt. šernų, 7 vnt. 
tauriųjų elnių. Mažiausia porakanopių aptikta mišriuose miškuose – 8 vnt., iš jų 3 vnt. briedžių, 5 vnt. stirnų. Daugiausia 
šernų užregistruota miško želdynuose (29 vnt.), o spygliuočių ir mišriame miške visai nepastebėta. Daugiausia briedžių 
aptikta žemapelkėje (9 vnt.), pievoje visai neaptikta. Taurieji elniai aptikti tik pievoje (7 vnt.) ir žemapelkėje (3 vnt.).  
Nors Europoje, anot L. Burbaitės ir S. Csanyi, taurieji elniai labiausiai paplitusi rūšis Europoje, bet tiriamame 
medžioklės ploto vienete jų populiacija nėra didelė. 
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11 pav. 2017 m. vizualinės apskaitos stebėjimų skaičius skirtinguose biotopuose ir porakanopių gausumo 
pasiskirstymas jose 
 

Vertinant vizualinės apskaitos gautus duomenis, nustatytas porakanopių stebėjimo atvejų skaičius pagal lytį (5 
pav.). Šios apskaitos metu dažniausiai stebėti vieni patinai – 35 stebėjimo atvejai, daugiausia – stirninų, tačiau taip pat 
stebėtos ir vienos patelės – 18 atvejų, tarp šių atvejų buvo stirnos ir briedžių patelės. Vieną kartą stebėti stirna su dviem 
jaunikliais ir šernų banda – 5 patelės ir 3 patinai. 
 

 
12 pav. 2017 m. Vizualinės apskaitos stebėtų porakanopių stebėjimo atvejai pagal lytį ir skaičių 
 

Su jaunikliais visai nestebėti briedžiai. Du kartus stebėtos šernų bandos su 4 patelėmis ir 12 jaunikliais – tai 
didžiausia stebėta banda vizualinės apskaitos metu, vadinasi, kad medžioklės ploto vienetas „Mikoliškiai“ yra tinkamas 
gyventi ir veistis šernams. Gerai valdoma, kontroliuojama vilkų populiacija ir šiltėjantis klimatas per paskutinius 50 
metų šernų populiaciją Lietuvoje padidino šešis kartus (Janulaitis, 2003). Tauriųjų elnių 2 patelės su jaunikliu stebėtos 2 
kartus ir vieną kartą tik 2 patelės. 
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Išvados 
 

1. Medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ 2018 metais porakanopių gausumas padidėjo. Šernų populiacija 
padidėjo 4 vienetais,  tauriųjų elnių – 9 vienetais, briedžių – 7 vienetais, tačiau stirnų populiacija sumažėjo 13 
vienetų. 

2. Įvertinus porakanopių pasiskirstymą nustatyta, kad stirnos ir šernai lankėsi avižų pasėliuose – 33 %, o 
rečiausiai rapsuose – 2 %. 

3. Porakanopiai skirtinguose biotopuose pasiskirstę nevienodai. Daugiausia 2017 metais jie lankėsi pievose – 
44,6 %, o rečiausiai pastebėti mišriuose miškuose – 4,3 %. 

4. Medžioklės ploto vienete „Mikoliškiai“ porakanopiai dažniausiai migruoja vieni (patinai – 33 %, patelės – 17 
%). Rečiausiai porakanopių bandas sudarė stirnos patelė su dviem jaunikliais (1 %) ir šernų banda, kurią 
sudarė 5 patelės ir 3 patinai – (1 %).  
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THE STATUS OF ARTIODACTYLA POPULIATION IN THE HUNTING PLOT UNIT 
„MIKOLIŠKIAI“  
 
 Aistė MAŽONAITĖ 
  
Summary 

 
Research was executed in Kretinga district municipality, hunting plot unit „Mikoliškiai“ which area is 3201,4 
hectares, at 2016-2017 years. Objective of research was artiodactyla animals: red deers, elks, wild boars, roe 
deers. Using route and visual accounting was determined artiodactyla distribution peculiarities and profusion in 
hunting plot unit „Mikoliškiai“. During the research was determined artiodactyla precentage of attendance in 
different crops and biotops. After evaluating all data we can see, that artiodactyla plurality was increase in 2017 
years, however roe deers population decreased, possibly because of lynx accommodation in the forest. In the 
hunting plot unit „Mikoliškiai“ the most of population are roe deers and the least detected are wild boars. There 
was determined, that mammals most often visit in oats crops fields, the least in rape fields. Visual accounting 
revealed that most of artiodactyla was captured in grassland, however wild boars there wasn‘t noticed, they 
mostly visited low-lying marshy land. 

 
Keywords: rout accounting, visual accounting, wild boars, elk, roe deer, red deer. 
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Ekologijos sekcija 
 

ORO TEMPERATŪROS IR KRITULIŲ KIEKIO ĮTAKA BALINIŲ VĖŽLIŲ 
(Emys orbicularis Linnaeus, 1758) REPRODUKCIJAI PIETŲ LIETUVOJE 
 
Joana GARČINSKAITĖ 
 
Santrauka 
 

Balinių vėžlių kiaušinių dėjimo pradžia, kiaušinių dėjimo periodo trukmė, jauniklių gyvybingumas po 
inkubacinio periodo ir kiaušinių apvaisinimo sėkmingumas koreliuoja su tokiais klimato veiksniais kaip oro 
temperatūra ir kritulių kiekis pietų Lietuvoje. 2014–2017 m. buvo surinkti duomenyis apie 93 žinomas kiaušinių 
dėtis Juodabalės ir Kuciuliškės draustinių teritorijoje bei jų apylinkėse ir statistiškai įvertinta jų priklausomybė 
nuo oro temperatūros, kritulių kiekio. Tyrimo metu nustatyta: suminė oro temperatūra lemia, kada vėžlių patelės 
pradeda dėti kiaušinius; lietingų dienų skaičius labiau turi įtakos kiaušinių dėjimo periodo trukmei negu 
temperatūra; jauniklių gyvybingumas po inkubacinio periodo priklauso nuo inkubacijai palankios oro 
temperatūros (18–33 °C) buvimo 40 dienų ir daugiau per visą inkubacijos laikotarpį; kuo didesnis kritulių kiekis 
iškrenta inkubacinio periodo metu, tuo didesnė tikimybė, kad dauguma jauniklių gali žūti vystymosi metu; 
birželio mėnesį iškritusių kritulių kiekis jau leidžia prognozuoti, ar vėžlių jaunikliai sėkmingai baigs inkubaciją; 
pavasarį neapvaisintų kiaušinių skaičiui įtakos turi balandžio ir gegužės mėnesiais buvusi oro temperatūra ir 
lietingų dienų skaičius. Taip pat atliktas tyrimas parodė, kad dėčių apsauga metaliniais tinklais yra efektyvus 
būdas apsaugoti nuo plėšrūnų. 

 
Raktiniai žodžiai: balinys vėžlys, inkubacija, temperatūra, krituliai, reprodukcija, pietų Lietuva. 

 
Įvadas 

 
Baliniai vėžliai (Emys orbicularis) gyvena pietų Lietuvoje, šiaurinėje rūšies paplitimo dalyje (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija, 2016). Be Lietuvos, šiaurinės populiacijos taip pat aptinkamos šiaurės rytų 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Latvijoje (Sommer at al., 2007). Didžiojoje paplitimo arealo dalyje ši rūšis yra nykstanti 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2016). Nepalankus klimatas anksčiau buvo laikytas viena iš pagrindinių 
priežasčių, sukeliančių šios rūšies nykimą, tačiau mokslininkai rado įrodymų, kad antropogeniniai veiksniai gali turėti 
didesnės įtakos balinių vėžlių nykimui tam tikroje vietovėje (Sommer et al., 2007). Pagrindinėmis grėsmėmis šiai rūšiai 
išlikti Lietuvoje laikoma vandens buveinių sunaikinimas, vandens telkinių kokybės blogėjimas, sausumos buveinių 
praradimas, vandens paviršiaus apšvietimo sumažėjimas bei kraštovaizdžio fragmentacija (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija, 2016). Be išvardintų grėsmių, sėkmingai vėžlių reprodukcijai būtinos sąlygos yra šiltos vasaros su 
aukšta temperatūra ir saulės šviesa (Sommer et al., 2007; Schneeweiss, 2004). Literatūroje aprašomi atvejai, kai 
šiaurinio paplitimo dalyje vėžlių embrionai nebaigė vystytis dėl pasitaikiusių šalnų ir žemos temperatūros (Zemanek, 
1991; Najbar ir Szuszkiewic, 2005), tačiau būta ir įrodymų, kad šiaurinės populiacijos gali sėkmingai daugintis. 
Lenkijoje M. Zemanek (1991), remdamasis vasaros temperatūra, apskaičiavo, kad baliniai vėžliai gali 23 sezonus iš 57 
sėkmingai veistis. Kitą prielaidą padarė S. Mitrus (2005), jis pagal ketverių metų stebėjimus nustatė, kad ši rūšis 
šiaurinėje paplitimo dalyje gali sėkmingai veistis tik kas antrus metus. Dar vėliau S. Mitrus (2012) apskaičiavo, kad 
baliniai vėžliai gali sėkmingai veistis vakarinėje ir centrinėje Lenkijoje 16 sezonų iš 20-ies. Lietuvoje jokių tyrinėjimų 
šia tema nėra atlikta, taigi, šiame straipsnyje pristatysiu, kokią įtaką turi oro temperatūra ir kritulių kiekis balinių vėžlių 
reprodukcijai pietų Lietuvoje. 

 
Darbo tikslas – nustatyti oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką balinių vėžlių reprodukcijai pietų Lietuvoje. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką kiaušinių dėjimo intensyvumui.  
2. Nustatyti oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką jauniklių išsiritimo sėkmingumui. 
3. Nustatyti oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką kiaušinių apvaisinimo sėkmingumui. 
4. Nustatyti dėčių apsaugos efektyvumą. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Balinių vėžlių dėtys ir jaunikliai. Tyrimas atliktas pietų Lietuvoje Juodabalės zoologiniame draustinyje ir Ročkių 
ekologinio prioriteto apsaugos zonoje bei Kuciuliškės herpetologiniame draustinyje ir Kuciuliškės kaimo apylinkių 
BAST žinomose kiaušinių dėtavietėse.  
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Oro temperatūros ir kritulių kiekio duomenys naudoti Lazdijų hidrometeorologijos stoties. 
 
Tyrimų metodika 
 

Duomenų rinkimas. Stebėjimai atlikti 2014–2017 metais nuo gegužės mėnesio pabaigos, kai balinio vėžlio 
patelė pradeda dėti kiaušinius, iki spalio mėnesio pabaigos, kai jaunikliai yra jau visiškai išsivystę. Visais tiriamaisiais 
metais, nuo gegužės mėnesio paskutinės dekados pradžios, kiekvieną dieną (išskyrus 2014 metus), buvo lankomasi 
balinių vėžlių žinomose dėtavietės, siekiant apsaugoti balinių vėžlių patelių sudėtus kiaušinius nuo plėšrūnų 
sunaikinimo. Patelės žiūronais buvo stebimos kelionės į dėtavietę metu ir kiaušinių dėjimo proceso metu. Patelei 
sudėjus kiaušinius dėtavietė buvo apsaugoma tankiu metaliniu tinklu, užsirašomos kiekvienos dėties tikslios koordinatės 
ir sudėjimo data. Nesaugiose vietose, ant kelių ir šalia jų, sudėti kiaušiniai buvo iškasami ir per 24 val. transportuojami į 
Lietuvos zoologijos sodą inkubuoti. 

Visos žinomos dėtavietės vasaros metu buvo lankomos dar kelis kartus, siekiant įvertinti, ar visos dėtys saugios, 
taip pat užfiksuotos naujos, neapsaugotos ir sunaikintos dėtys, kurių gegužės–birželio mėnesiais, lankymosi metu, 
nepavyko pastebėti. Šie duomenys darbe panaudoti siekiant įvertinti dėčių apsaugos efektyvumą. 

Duomenys apie gyvus, žuvusius jauniklius ir neapvaisintus kiaušinius buvo renkami rudenį, vykdant Metelių 
regioninio parko ir Lietuvos zoologijos sodo bendradarbiavimo sutartį, jos tikslas – išsaugoti ir pagausinti balinių vėžlių 
populiaciją Lietuvoje. Dėtys buvo iškasamos spalio–lapkričio mėnesiais, atsižvelgiant į orų prognozę, prieš atšalimą. 
Pirmiausia buvo iškasamos šalia skruzdėlynų ar graužikų urvų įrengtos dėtys, kitos pasirinktos atsitiktinai. Iškasus dėtį 
buvo užregistruojama data, vietovė, vizualiai įvertinamas iš viso buvusių kiaušinių skaičius, gyvų ir žuvusių jauniklių 
skaičius, neapvaisintų kiaušinių skaičius. 

Siekiant įvertinti oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaką balinių vėžlių reprodukcijai, surinkti duomenys apie 
2014–2017 metų sausio–rugsėjo mėnesių kiekvienos dienos oro temperatūrą ir iškritusių kritulių kiekį. Analizei naudoti 
duomenys paimti iš Lazdijų hidrometeorologijos stoties. 

Statistinė analizė. Du klimato veiksniai, oro temperatūra ir kritulių kiekis, buvo naudojami išsiaiškinti, kokia jų 
įtaka balinių vėžlių kiaušinių dėjimo intensyvumui, jauniklių išsiritimo sėkmingumui bei apvaisinimo sėkmingumui. 
Siekiant, kad būtų gauti kuo tikslesni rezultatai, buvo apskaičiuojami įvairūs rodikliai: metų diena, suminė oro 
temperatūra, suminiai krituliai, lietingų dienų skaičius, inkubacijai palankių dienų skaičius (18–33 °C), kiaušinių dėjimo 
periodo trukmė, vidutinė viso inkubacinio periodo oro temperatūra ir ieškoma stipriausios koreliacijos su pirma dėtimi, 
kiaušinių periodo trukme, jauniklių žuvimu inkubacinio periodo metu ir neapvaisintų kiaušinių skaičiumi.   

Duomenų statistinis patikimumas įvertintas kompiuterine programa – TIBCO Stasistica (Version 13.3). 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

2014–2017 metais atlikus stebėjimus buvo surinkti duomenys apie 93 balinių vėžlių kiaušinių dėtis. Kiaušinių 
dėjimo data 2014–2017 metais šiek tiek skyrėsi. 2014 m. užregistruota anksčiausia pirmos dėties data (gegužės 23 d.). 
Kiaušinių dėjimo intensyvumas kiekvienais metais pavaizduotas 1 paveiksle. 
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1 pav. Kiaušinių dėjimo intensyvumo grafikas 2014–2017 metais 

 
Apskaičiavus pirmos dėties dienos priklausomybę nuo oro temperatūros (2 pav.) gauta statistiškai stipri 

priklausomybė (R2 = 0,9256). Šiai priklausomybei įvertinti apskaičiuota suminė oro temperatūra nuo metų pradžios iki 
pirmos dėties sudėjimo dienos. 
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2 pav. Pirmos dėties datos priklausomybė nuo suminės oro temperatūros 2014–2017 metais 

 
Kiaušinių periodo trukmė visais tyrimų metais truko 14 ir daugiau dienų. Trumpiausias periodas užfiksuotas 

2015 metais – 14 dienų, o ilgiausias 2017 metais – 20 dienų (1 pav.). Pabandžius išsiaiškinti, nuo ko labiausiai priklauso 
kiaušinių dėjimo periodo trukmė, stipriausias statistiškai patikimas ryšys (p = 0,0607; R2 = 0,8823) gautas periodo 
trukmę palyginus su lietingų dienų skaičiumi (3 pav.). 
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3 pav. Kiaušinių dėjimo periodo trukmės priklausomybė nuo lietingų dienų skaičiaus 2014–2017 metais  
 

2014–2016 metais, spalio–lapkričio mėnesiais, iškasus vėžlių dėtis, gyvų ir negyvų jauniklių skaičius buvo 
panašus, daugumą sudarė gyvi jaunikliai. Daugiausia gyvų jauniklių rasta 2015 m. – 78 proc. 2017 metais gauti visiškai 
priešingi duomenys, net 76 proc. jauniklių buvo rasti negyvi. 2014–2017 metų duomenys apie jauniklių gyvybingumą ir 
neapvaisintų kiaušinių skaičių pateikti 4 paveiksle. 

 
4 pav. 2014–2017 metų jauniklių gyvybingumas ir neapvaisintų kiaušinių skaičius 
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Statistiškai išanalizavus oro temperatūros įtaką vėžlių jauniklių gyvybingumui po inkubacinio periodo, gauta 
stipri koreliacija (R2 = 0,72) tarp inkubacijai palankių dienų skaičiaus, kai oro temperatūra yra 18–33 °C (Schneeweiss, 
2004), ir negyvų jauniklių skaičiaus procentais (5 pav.). 
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5 pav. Negyvų jauniklių skaičiaus procentais priklausomybė nuo inkubacijai palankių dienų skaičiaus 

 
Išanalizavus kritulių kiekio įtaką vėžlių jauniklių gyvybingumui po inkubacinio periodo gauta labai ryški (R2 = 

0,93) gyvų jauniklių skaičiaus priklausomybė nuo kritulių kiekio, iškritusio inkubacinio periodo metu (6 pav.). Taip pat 
vertinant, ar inkubacijos periodo pradžioje iškritusių kritulių kiekis neturi įtakos jauniklių gyvybingumui, pastebėta 
stipri koreliacija (p = 0,008, R2 = 0,98) tarp birželio mėnesį iškritusių kritulių kiekio ir gyvų jauniklio skaičiaus po 
inkubacinio periodo. 
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6 pav. Gyvų jauniklių skaičiaus priklausomybė nuo iškritusio kritulių kiekio inkubacinio periodo metu 

 
2014–2017 metais neapvaisintų kiaušinių skaičius buvo skirtingas (4 pav.). Daugiausia tokių kiaušinių rasta 

2014 m. (15 proc.), mažiausiai – 2015 m. (7 proc.). Išanalizavus turimus duomenis nustatyta, kad neapvaisintų kiaušinių 
skaičiui įtakos (R2 = 0,72; R2 = 0,90) turi balandžio ir gegužės mėn. (iki pirmos dėties) buvusi vidutinė oro temperatūra 
ir lietingų dienų skaičius (7, 8 pav.). 
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7 pav. Neapvaisintų kiaušinių skaičiaus priklausomybė nuo vidutinės oro temperatūros balandžio–gegužės mėn. 
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8 pav. Neapvaisintų kiaušinių skaičiaus priklausomybė nuo lietingų dienų skaičiaus balandžio–gegužės mėn. 
 
 

Surinkti duomenys taip pat leido įvertinti kiaušinių dėčių apsaugos efektyvumą. Tyrimų metais Juodabalės ir 
Kuciuliškės draustinių teritorijoje bei jų apylinkėse buvo užfiksuotas panašus dėčių skaičius, vidutiniškai 26 dėtys per 
metus. Nuo 2014 metų pastebėta, kad kuo daugiau dėčių spėjama apsaugoti uždengiant metaliniais tinklais, tuo mažiau 
jų sunaikina plėšrūnai. 9 paveiksle pateikti duomenys, kaip keitėsti iškapstytų balinių vėžlių dėčių skaičius taikant 
apsaugos priemones 2014–2017 metais.
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9 pav. Apsaugotos ir iškapstytos balinių vėžlių dėtys 2014–2017 metais 

 
Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog oro temperatūros ir kritulių kiekio įtaka balinių vėžlių veisimuisi 

pietų Lietuvoje yra didelė. Oro temperatūra lemia, kada vėžlių patelės pradeda dėti kiaušinius, o lietingų dienų skaičius 
turi įtakos kiaušinių dėjimo periodo trukmei. Jauniklių gyvybingumas po inkubacinio periodo priklauso nuo inkubacijai 
palankios oro temperatūros per visą inkubacijos laikotarpį ir nuo iškritusių kritulių kiekio. Pagal birželio mėnesio 
kritulių kiekį jau galima prognozuoti, ar vėžlių jaunikliai sėkmingai baigs inkubaciją. Balandžio ir gegužės mėnesiais 
buvusi oro temperatūra ir lietingų dienų skaičius lemia pavasarį neapvaisintų kiaušinių skaičių. Atlikus tyrimą taip pat 
buvo įrodyta, kad dėčių apsauga metaliniais tinklais yra efektyvus būdas apsaugoti nuo plėšrūnų. 
 
Išvados 
 

1. Optimali suminė oro temperatūra vėžlių kiaušinių dėjimo pradžiai pietų Lietuvoje yra 320–330 °C. Dažnai 
tokia temperatūra pasiekiama gegužės mėnesio paskutinėmis dienomis, tačiau pasitaiko išimčių, kai būna 
šiltesnis pavasaris ir suminė oro temperatūra jau gegužės paskutinio dešimtadienio pradžioje gali būti 
daugiau nei 400 °C. Taip buvo 2014 m., pirmoji dėtis buvo sudėta anksčiau nei kitais metais, birželio 23 d., 
suminei oro temperatūrai pasiekus 416,8 °C. Tyrimo metu nustatyta, kad kiaušinių periodo trukmė priklauso 
nuo lietingų dienų skaičiaus. Kuo daugiau lietingų dienų pasitaikė kiaušinių dėjimo periodu, tuo ilgiau jis 
užtruko. 2014 m. periodas buvo trumpiausias, užtruko 14 dienų, kai lijo tik 1 dieną, ilgiausias periodas 2017 
m. – 20 dienų, kai lijo net 11 dienų. 

2. Mažiausias žuvusių jauniklių skaičius būna tada, kai inkubacijai palankių dienų skaičius,  vidutinei oro 
temperatūrai esant 18–33 °C, būna 40 ir daugiau dienų. Jei tokių palankių vystymuisi dienų būna mažiau kaip 
30, dauguma jauniklių žūsta. Inkubacinio periodo metu iškritusių kritulių kiekis taip pat turi įtakos jauniklių 
gyvybingumui. Kuo kritulių šiuo periodu iškrinta mažiau, tuo daugiau jauniklių sėkmingai baigia inkubaciją. 
2014–2016 m. kritulių iškritus iki 260 mm, daugiau negu 50 proc. jauniklių buvo rasti gyvi. 2017 m., kai 
kritulių iškrito 380 mm, tik 15 proc. jauniklių buvo rasti gyvi. Taip pat tyrimų metu pastebėta, kad 
inkubacinio periodo pradžioje, birželio mėnesį, iškritusių kritulių kiekis turi didelės įtakos jauniklių 
gyvybingumui. 

3. Neapvaisintų kiaušinių skaičiui įtakos turi balandžio ir gegužės mėn. (iki pirmos dėties) buvusi vidutinė oro 
temperatūra ir lietingų dienų skaičius. Pastebėta priešinga tendencija, jog esant žemesnei temperatūrai ir 
didesniam lietingų dienų skaičiui neapvaisintų kiaušinių pasitaiko mažiau negu esant aukštesnei vidutinei 
balandžio–gegužės mėn. temperatūrai ir mažesniam lietingų dienų skaičiui.  

4. Įrodyta, kad kuo daugiau dėčių spėjama apsaugoti uždengiant metaliniais tinklais, tuo mažiau jų sunaikina 
plėšrūnai. 2014 metais apsaugota 15 dėčių, plėšrūnų sunaikintos – 11, 2017 m. apsaugota 25 dėtys ir 
nesunaikinta nei viena. 
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THE INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATIONS ON REPRODUCTION OF 
EUROPEAN POND TURTLES (Emys orbicularis Linnaeus, 1758 ) IN SOUTHERN LITHUANIA 
 
Joana GARČINSKAITĖ 
 
Summary 
 

The beginning of egg - laying, the duration of the laying period, the viability of the hatchlings after the 
incubation period and the fertilization of the eggs correlate with the climatic factors such as temperature and 
precipitation in southern Lithuania. During 2014-2017 years I have collected data about 93 known clutches in the 
Juodabalė and Kuciuliškė nature reserves and their surroundings. Statistically assessing their dependence on 
temperature and precipitation, important results were obtained. During the research it was determined: the 
temperature sum determines when the turtles begin to put eggs; the number of rainy days has a greater impact on 
duration of the laying time of the egg than the temperature; the viability of the hatchlings after incubation 
depends on an incubation temperature, for at least 40 days throughout the incubation period must be between 18 
and 33 °C; the more precipitation falls during the incubation period, the greater is the probability that most of the 
youngsters will die; the amount of precipitation dropped in June already makes it possible to predict whether 
turtle hatchlings will successfully complete incubation; The number of unfertilized eggs in spring is influenced 
by the air temperature and rainy days in April and May. The study also showed that the protection of metal nets 
is an effective way to fight predators. 

 
Keywords: Emys orbicularis, incubation, temperature, precipitation, reproduction, southern Lithuania 
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Ekologijos sekcija 
 
TRUMPAAMŽIŲ PIKTŽOLIŲ GAUSUMO POKYČIAI EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO 
SĄLYGOMIS  

 
Vaida GOBERIENĖ 
 
Santrauka 
 

Ekologinių ūkių savininkus ir ekologiškų produktų vartotojus vienija bendras tikslas – saugi aplinka, švarūs 
vandenys, savitas natūralus kraštovaizdis ir sveikas maistas. Šiuose ūkiuose piktžolės turbūt yra pati didžiausia 
problema, o būdų jas naikinti ekologinio ūkio savininkai turi mažai. Straipsnyje nagrinėjami trumpaamžių 
piktžolių gausumo pokyčiai ir rūšinė sudėtis ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. Tyrimai atlikti Aleksandro 
Stulginskio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje, intensyvios gamybos ūkiuose: VšĮ 
„ASU mokomasis ūkis“ir Bandymų stotyje. Nustatyta, kad rūšinė sudėtis įvairiausia ekologinio ūkio sistemoje: 
sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių 
rūšys (gausiai augo dirvinis garstukas (Sinapis arvensis L.)), žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 29 
skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys (labai gausiai augo daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.)). 
Intensyviai auginamame  raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje – 13 skirtingų 
trumpaamžių piktžolių rūšių (gausiai augo trumpamakštis rūgtis (Persicaria lapathifolia (L.) Gray. ir bekvapis 
šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz)), o vasarinių miežių ‘KWS Atrika’ pasėlyje – 22 
(labai gausiai augo paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.)).  

Raktiniai žodžiai: piktžolės, ekologinis ūkininkavimas, pasėliai. 

 
Įvadas 
 

    Lotyniškai piktžolė – „mala herba“ reiškia netikusi, bloga žolė. Piktžolės – nekultivuojamos žemės ūkyje 
naudojamų žemių ir bergždynų žolės. Jos auga ganyklose, soduose, dirbamuosiuose laukuose, nes per ilgus amžius 
prisitaikė prie dirvos purenimo, šienavimo, ganymo, žemės ūkio augalų kaitos. Kai kurios iš jų per tūkstantmečius taip 
prisitaikė prie kultūrinių augalų, kad atskirai nuo jų nerandamos. Augdamos kartu su kultūriniais augalais mažina jų 
derlingumą ir pablogina produkcijos kokybę. Jos iš kultūrinių augalų atima drėgmę, maisto medžiagas, užstoja šviesą 
(Čiuberkis ir Vilkonis, 2013). Piktžolių žalingumas priklauso nuo meteorologinių sąlygų, žemės dirbimo technologijos, 
konkuruojančių augalų biologinių savybių ir kt. (Cesevičius ir kt., 2006). Piktžolės yra gerai prisitaikiusios prie 
aplinkos sąlygų – pagrindiniai veiksniai, nulemiantys  piktžolių paplitimą bei rūšinę sudėtį, yra dirvos derlingumas, 
dirvožemio granuliometrinė sudėtis, rūgštingumas, dirvos erozija, žemės naudojimo būdas, pasėlių priežiūros lygis ir kt. 
Norint lengviau pažinti ir taikyti vienokias ar kitokias kontrolės priemones, piktžolės skirstomos į grupes. Jos gali būti 
klasifikuojamos pagal dauginimosi ir maitinimosi būdą bei pagal gyvenimo trukmę. Tokia klasifikacija gera tuo, kad 
pagal ją galima parinkti piktžolių kontrolės priemones. Pagal augimo trukmę piktžoles galima skirti į trumpaamžes ir 
daugiametes. Trumpaamžių piktžolių vystymosi ciklas (nuo sėklų sudygimo iki naujų sėklų subrendimo) užtrunka 
vienerius, dvejus metus, kartais ir ilgesnį laiką. Kai subrandina sėklas – natūraliai apmiršta (Pilipavičius, 2010). 
Didėjančią ekologinę krizę visoje planetoje sąlygoja daugelis dalykų: vis didėjantis aplinkos teršimas, su kuriuo susijęs 
kintantis klimatas, plonėjantis ozono sluoksnis, maisto tarša, dvasinė žmogaus degradacija, pražūtingos naujos ligos. 
Dėl šių priežasčių ekologinis ūkininkavimas tampa aktualus (Lazauskas, 2008). Ekologinis ūkininkavimas leidžia 
išsaugoti ir pasiekti ilgalaikį dirvožemio pagerinimą, apsaugoti aplinką nuo taršos, kad būtų pagaminta aukštos kokybės 
žemės ūkio produkcija, kuri yra labai vertinama šiandieninių vartotojų (Stravinskiene et all, 2011). Viena iš didžiausių 
problemų ūkininkaujant ekologiškai – pasėlių priežiūra. Sunkumai kontroliuojant piktžoles – viena iš priežasčių, dėl 
kurių lėtėja ekologinės žemdirbystės sistemos plėtra (Gruber and Claupein, 2009). Ekologiniu požiūriu naudingiausias 
ir vienas iš pigiausių piktžolių kontrolės būdų šiuolaikinėmis ūkininkavimo sąlygomis – panaudoti augalų 
konkurencines savybes stelbiant piktžoles (Marcinkevičienė ir Bogužas, 2006). 

 
Darbo tikslas – nustatyti trumpaamžių piktžolių gausumo pokyčius ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti pasėliuose augančių piktžolių rūšinę sudėtį. 
2. Įvertinti trumpaamžių piktžolių rūšinę sudėtį ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis. 
3. Atlikti pasėliuose augančių  trumpaamžių piktžolių gausumo analizę. 
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

Tyrimo objektas – piktžolės, augančios ekologiškai ir intensyviai auginamų pasėlių laukuose. Tyrimai atlikti 
2016 m. birželio–rugpjūčio mėn. Aleksandro Stulginskio universitete ekologinės gamybos ūkyje: žieminių kviečių 
‘Širvinta 1’ pasėlyje, sėjamųjų vikių ‘Aisiai’, sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje, ir VšĮ „ASU mokomasis 
ūkis“ raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje, Bandymų stotyje vasarinių miežių 
‘KWS Atrika’ pasėlyje. Straipsnyje toliau bus naudojami šie bandymų laukų trumpiniai: EGL – ekologinės gamybos 
laukas; MŪL – mokomojo ūkio intensyvios gamybos laukas; BSL – bandymų stoties intensyvios gamybos laukas.  

Atliekant bandymus meteorologinės sąlygos buvo gana skirtingos. 2016 m. birželio mėnesį oro vidutinė 
temperatūra buvo 17,21 °C; viršytas daugiametis 15,6 °C vidurkis. Krituliai pasirodė tik maždaug nuo antro 
dešimtadienio ir jų per mėnesį iškrito net 83,9 mm, vidutinė birželio mėnesio kritulių norma Lietuvoje – 75 mm. Liepos 
vidutinė mėnesio oro temperatūra buvo 17,89 °C; žemesnė nei daugiametė; kritulių iškrito net 162,9 mm dvigubai 
daugiau, lyginant su daugiamečiu vidurkiu. Nuo vegetacijos laikotarpio drėgnumo labai priklauso žemės ūkio augalų 
derlingumas ir augimo sąlygos. Augalų vegetacijos periodų drėkinimo sąlygoms apibūdinti naudotas hidroterminis 
koeficientas (HTK) pagal G. Selianinovą (Dirsė ir kt., 1984), jis apskaičiuotas pagal formulę: 
  

HTK = H / (0,1*ΣT), 
 
H – krituliai per analizuojamą laikotarpį mm;  
ΣT – paros vidutinės oro temperatūros, didesnės nei 10 °C, suma per tą patį laikotarpį, sumažinta 10 kartų (prilyginama 
garingumui – apibūdina garavimo sąlygas).  

 
Hidroterminio koeficiento reikšmės: 
1. HTK ≥ 1,6 – perteklinis drėgnumas; 
2. HTK = 1,0–1,5 – optimalus drėgnumas; 
3. HTK = 0,8–0,9 – nepakankamas drėgnumas; 
4. HTK = 0,6–0,7 – sausringa; 
5. HTK = 0,4–0,5 – sausa; 
6. HTK < 0,4 – labai sausa. 

  
Birželio mėnesio HTK = 1,68, drėgmė buvo perteklinė, sąlygos pasėlių vegetacijai irgi nepalankios. Liepos 

mėnesį buvo labai nepalankios sąlygos pasėliams augti, net dvidešimt tris dienas iš trisdešimties lijo – drėgmė buvo 
perteklinė, HTK = 2,92. Rugpjūčio mėnesio HTK = 2,82, kaip ir liepos mėnesį drėgnumas buvo perteklinis, todėl 
pasėliams sąlygos augti nebuvo tinkamos. 

 
Tyrimų metodika 
 

Piktžolių ėminiai tyrimui imti iš keturių skirtingų pasėlių laukų Aleksandro Stulginskio universiteto 
Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje, sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir 
sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje, taip pat VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ intensyvios gamybos raudonųjų 
dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje, Bandymų stoties intensyvios gamybos ūkyje vasarinių 
miežių ‘KWS Atrika’ pasėlyje. Piktžolių ėminiai paimti naudojant metalinį rėmelį (0,5x0,5 m).  Einant per lauką 
zigzagu buvo pasirenkama vieta rėmeliui, jį uždėjus išrautos visos jame esančios piktžolės, jos suskaičiuotos, pasvertos, 
džiovintos iki orasausės masės, paskui vėl pasvertos (nustatyta bendra kiekvieno ėminio masė). Piktžolių rūšinei 
sudėčiai nustatyti pasėliuose buvo parinktos šešios ne mažesnės nei 1 ha ploto aikštelės, jose suregistruotos visos 
augančios floros rūšys. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Ūkininkaujant ekologiškai: sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje nustatytos    

42 skirtingos piktžolių rūšys, žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 42. Ūkininkaujant intensyviai nustatyta: 
raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje – 19 skirtingų piktžolių rūšių, vasarinių miežių 
‘KWS Atrika’ pasėlyje – 28. Piktžolių rūšių skaičius ūkininkaujant ekologiškai nustatytas iš esmės didesnis, lyginant su 
intensyvaus ūkininkavimo pasėliais (R05 = 11,2). Išanalizavus trumpaamžių piktžolių rūšinę įvairovę skirtinguose 
bandymų laukuose (1 pav.) paaiškėjo, kad iš esmės didžiausia įvairovė buvo ekologinio ūkio sistemoje: sėjamųjų vikių 
‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys (R05 = 8,2), žieminių 
kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys, intensyviai auginamų  raudonųjų dobilų 
‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ I n. m. mišinio pasėlis – 13 rūšių, intensyviai auginamų vasarinių miežių ‘KWS 
Atrika’ pasėlyje – 22 rūšys.  
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 13 pav. Ekologiškai ir intensyviai auginamų augalų pasėliuose augančių trumpaamžių piktžolių rūšių skaičius 

Visos trumpaamžės piktžolės dar skirstomos į trumpaamžes vasarines, trumpaamžes žiemojančias, trumpaamžes 
žiemines ir dvimetes. Trumpaamžės piktžolės gyvena iki dvejų metų, jos sudaro apie 70 % visų Lietuvoje  paplitusių 
piktžolių (Špokienė ir Jogaudienė, 2009). Kaip matyti 1 lentelėje, ekologiškai auginamame žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ 
pasėlyje labai gausiai augo daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.). Ši piktžolė ypač gerai auga daržuose, durpynuose 
ir kitose drėgnesnėse vietose, kuriose gausu azoto. Vienas augalas gali subrandinti 15000–25000 sėklų. Sėklos išlieka 
daigios iki 30 metų (Čiuberkis ir Vilkonis, 2013). 
 
1 lentelė.  Gausiai ir labai gausiai aptiktų piktžolių įvairovė pasėlių laukuose 
 
 
 
 
 
 
Ekologinis 
ūkis 

Sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir 
sėjamosios avižos ‘Kertag’ 
mišinys 

Trumpaamžės 
vasarinės 
 

Dirvinis garstukas (Sinapis 
arvensis L.) 

gausu 

 
 
 
Žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ 
pasėlis 

Trumpaamžės 
vasarinės 
 

Daržinė žliūgė (Stellaria 
media (L.) Vill.) 

labai gausu 

 
 
 
Trumpaamžės  
žiemojančios 

Dirvinė neužmirštuolė 
(Myosotis arvensis (L.) Hill.)  

gausu 

Apskritalapė notrelė (Lamium 
amplexicaule L.)  

gausu 

Raudonžiedė notrelė (Lamium 
purpureum L.)  

gausu 

Kibusis lipikas (Galium 
aparine L.) 

gausu 

Trikertė žvaginė (Capsella 
bursa-pastoris (L.) Med.) 

gausu 

Dirvinė našlaitė (Viola 
arvensis Murray) 

gausu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir 
pašarinių motiejukų ‘Jumis’ I 
n. m. mišinio pasėlis 

Trumpaamžės 
vasarinės 
 

Trumpamakštis rūgtis  
(Persicaria lapathifolia (L.) 
Gray.) 

gausu 

Trumpaamžės 
žiemojančios 
 

Bekvapis šunramunis  
(Tripleurospermum 
perforatum (Merat) M.Lainz) 

gausu 

 
 

 
 

Baltoji balanda 
(Chenopodium album L.) 

gausu 
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Intensyvus 
ūkis 

 
 
 
 
Vasarinių miežių ‘KWS 
Atrika’ pasėlis 

 
 
 
 
Trumpaamžės 
vasarinės 
 
 
 
 
 
 

Vijoklinis palėvirkštis  
(Fallopia convolvulus (L.) 
A.Löve) 

gausu 

Dėmėtasis rūgtis (Persicaria 
maculosa Gray.) 

gausu 

Paprastoji rietmenė  
(Echinochloa crus-gali (L.) 
P.Beauv.) 

labai gausu 

Juodoji kiauliauogė (Solanum 
nigrum L) 
 

gausu 

Trumpaamžės 
žiemojančios 

Apskritalapė notrelė (Lamium 
amplexicaule L.) 

gausu 

Trumpaamžės 
žieminės 

Dirvinė smilguolė (Apera 
spica-venti (L.) P.Beauv.) 

gausu 

 
 
Išvados 
 

1. Ūkininkaujant ekologiškai nustatyta: sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje – 
42 skirtingos piktžolių rūšys,  žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 42. Ūkininkaujant intensyviai 
nustatyta: raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje – 19 skirtingos piktžolių 
rūšys, vasarinių miežių ‘KWS Atrika’ pasėlyje – 28. 

2. Palyginus ekologiniu būdu auginamuose pasėliuose augančias trumpaamžes piktžoles su augančiomis 
intensyviai auginamuose pasėliuose nustatyta, kad iš esmės didžiausia pasėliuose augusių trumpaamžių 
piktžolių rūšinė sudėtis ūkininkaujant ekologiškai – sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios avižos ‘Kertag’ 
mišinio pasėlyje – 29 skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys, žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ pasėlyje – 29 
skirtingos trumpaamžių piktžolių rūšys.  

3. Atlikus gausumo analizę nustatyta, kad  ūkininkaujant ekologiškai, sėjamųjų vikių ‘Aisiai’ ir sėjamosios 
avižos ‘Kertag’ mišinio pasėlyje  gausiai augo dirvinis garstukas (Sinapis arvensis L.), žieminių kviečių 
‘Širvinta 1’ pasėlyje labai gausiai augo daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.) Intensyviai auginamame  
raudonųjų dobilų ‘Pyza’ ir pašarinių motiejukų ‘Jumis’ mišinio pasėlyje gausiai augo trumpamakštis rūgtis 
(Persicaria lapathifolia (L.) Gray. ir bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) 
M.Lainz)), o vasarinių miežių ‘KWS Atrika’ pasėlyje labai gausiai augo paprastoji rietmenė (Echinochloa 
crus-gali (L.) P.Beauv.)). 
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SHORT-LIVING WEED ABUNDANCE CHANGES UNDER THE CONDITIONS OF 
ORGANIC FARMING  
 
Vaida GOBERIENĖ 
 
Summary 

 
The common aim unites organic farm owners and consumers of organic products: safe environment, clean 
waters, distinctive natural landscape and healthy food. In this type of farms weed is the biggest problem 
and the owners of these farms only have a few ways how to exterminate them. This article examines short 
- living weed abundance changes and species composition on organic farming conditions. Investigations 
were done in Aleksandras Stulginskis University Centre of Agroecology ecological farm: public 
establishment of ASU training farm and experimental station. Identified that the species composition has 
the widest range in organic farming system: in ecologically grown sowing vetches ‘Aisiai’ and sowing 
oat ‘Kertag’ crop mixture – 29 different short – living species of weed (richly grew charlock (Sinapis 
arvensis (L.)), in the winter wheat ‘Širvinta 1’ crop – 29 different short – living species of weed (richly 
grew common chickweed (Stellaria media (L.) Vill.). In intensively grown crop mixture of red clover 
‘Pyza’ and meadow timothies ‘Jumis’ – 13 different short – living species of weed (richly grew pale 
smartweed (Persicaria lapathifolia (L.)) Gray. and scentless false mayweed (Tripleurospermum 
perforatum (Merat) M.Lainz) and in the crop of summer barley ‘KWS Afrika’ – 22 (richly grew cockspur 
(Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.). 

Keywords: Weeds, organic farming, crops. 
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Ekologijos sekcija 
 
DIRVOŽEMIO KVĖPAVIMO INTENSYVUMAS VEGETACIJOS METU 
SKIRTINGUOSE MEDYNUOSE 

 
Regina PRYŠMANTAITĖ 
 
Santrauka 
 

Tyrimas atliktas 2017 metais Aleksandro Stulginskio universiteto monokultūriniame medyne. Tiriama medynų 
dirvožemio anglies dioksido išskiriamas kiekis vegetacijos laikotarpiu. Pasitelkus ADC BioScientific LCpro+ 
analizavimo sistemą ir Delta-T Devices dirvos drėgmės matuoklį tiriama medynų dirvožemio CO2, drėgmė, 
temperatūra. Tyrimo tikslas – nustatyti monokultūrinio medyno dirvožemio anglies dioksido kiekį vegetacijos 
laikotarpiu. 
Tyrmo rezultatai rodo, kad daugiausia dirvožemio anglies dioksido kiekio išskiriama vasaros metu, o mažiausiai 
– medynų vegetacijos pabaigoje. Anglies dioksido išskiriamas kiekis iš dirvožemio priklauso nuo temperatūros ir 
dirvožemio drėgmės. Daugiausia dirvožemio anglies dioksido kiekio tirtuose medynuose vegetacijos pradžioje 
(pavasarį)  išskyrė lapuočiai. 
  
Raktiniai žodžiai: medynas, anglies dioksidas, dirvožemio drėgmė, temperatūra. 

 
Įvadas 
 

Medynas mažina aplinkos užterštumą, nes jo augalai sulaiko ir sukaupia nemažą kiekį kenksmingų medžiagų, 
dalį jų neutralizuodami. Nustatyta, jog 1 ha pušyno per metus sulaiko apie 35 t dulkių. Miške medžių lapai bei spygliai 
sulaiko iki 50 % radioaktyvių junginių ir apsaugo aplinkines teritorijas nuo užteršimo (Šepetienė, 2003). Be to, 
intensyvaus augimo metu miškas sugeria daug anglies dvideginio (CO2) ir išskiria daug deguonies (O2). Saulėtą dieną 
vienas hektaras našaus miško iš oro pasisavina 220–280 kg CO2 ir išskiria 180–220 kg O2, kuriuo mes visi kvėpuojame. 
Tokių miškų funkcijų negali pakeisti jokie inžineriniai įrenginiai (Armolaitis, 2003). 

 Tarp miško ir dirvožemio vyksta nuolatinė apykaita. Iš dirvožemio miškas ima būtinus augalams maisto 
elementus ir vandenį, o asimiliacijos procese sukuria organinę medžiagą (Šepetienė, 2006).  

Atmosferos ore O2 yra 20,96 proc., dirvožemio ore – nuo 19 iki 21 proc. Atmosferoje CO2 koncentracija ne tokia 
pastovi ir sudaro 0,03 proc., dirvožemyje ji pakyla iki 0,6 proc. Pasitaiko, kad labai užmirkusiuose su stora kiminų 
danga dirvožemiuose O2 kiekis ore nukrinta 1 proc., o CO2 koncentracija pakyla 6 proc. ir daugiau, tai neigiamai veikia 
augalus. Didžiausia CO2 koncentracija dirvožemio ore vasarą (Vaičys ir kt., 1979). Anglies dioksido koncentracija 
atmosferoje ir dirvožemyje kinta priklausomai nuo temperatūros, drėgmės, mikroorganizmų veiklos intensyvumo 
(Vaičys ir kt., 1979). 
 
Darbo tikslas – nustatyti monokultūrinio medyno dirvožemio anglies dioksido kiekį vegetacijos laikotarpiu. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti dirvožemio kvėpavimo intensyvumą vegetacijos metu. 
2. Palyginti dirvožemio temperatūrą ir drėgmę pavasario metu. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

ASU dirvožemio kvėpavimo monokultūriniuose medynuose: paprastojo ąžuolo (Quercus robur), paprastojo 
klevo (Acer platanoides), mažalapės liepos (Tilia cordata), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior), paprastojo skroblo 
(Carpinus betulus), paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum), vakarinės tujos (Thuja occidentalis), paprastosios 
eglės (Picea abies), plaukuotojo beržo (Betula pubescens), juodalksnio (Alnus glutinosa), paprastosios pušies (Pinus 
sylvestris), plačiažvynio maumedžio (Larix x eurolepis), sibirinio maumedžio (Larix sibirica). 

 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti 2017 metų pavasarį jau nutirpus sniegui ir išėjus pašalui, bet neprasidėjus vegetacijai, bei vasarą 
ir rudenį. Ėminiai buvo imami ŠP (šiaurės, pietų) ir RV (rytų, vakarų) kryptimis T formos transektose, iš penkių 
skirtingų ėminių vietų. Parke buvo tiriama 12 skirtingų monokultūrinių medynų dirvožemiai. 

Išsiskyrusiam iš dirvožemio CO2 matuoti buvo naudojama ADC Bio Scientific  LCpro+ analizavimo sistema. 
Dirvožemio kvėpavimo kamera įkasama 5–10 cm gyliu. Prieš įterpiant kvėpavimo kamerą pašalinama žalioji 
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augmenija, kad tyrimo rezultatai būtų tikslūs. Dirvožemio drėgniui bei temperatūrai matuoti buvo naudojamas Delta-T 
Devices dirvos drėgmės matuoklis HH2. 

Atlikto tyrimo metu surinkti duomenys apdoroti naudojant Statistica 10  programą ir nustatytos standartinės 
paklaidos. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
 Paveiksle pateiktas vidutinis dirvožemio anglies dioksido kiekis pavasario, vasaros ir rudens metu skirtingų 

rūšių medynuose (1 pav.). Pavasario metu nustatyta, kad dirvožemio CO2 kiekis 0,03 mol m² s¯¹ lapuočių medyne 
didesnis nei spygliuočių medyne. Labiausiai dirvožemio anglies dioksido kiekis išsiskyrė vegetacijos laikotarpio 
viduryje (liepos–rugpjūčio mėn.) lapuočių medynuose (S. Karazija, 2008). Lapuočių medyne vasaros metu pagal  
rezultatus nustatyta, kad dirvožemio vidutinis anglies dioksido kiekis siekia 3,68 mol m² s¯¹, o spyliuočių medyne 3,12 
mol m² s¯¹. Dirvožemio anglies dioksido kiekis pradeda mažėti vegetacijos sezono pabaigoje. 

14 pav. Vidutinis dirvožemio anglies dioksido pasiskirstymas vegetacijos laikotarpiu skirtinguose medynuose 
 
Pagal atskiras medyno rūšis ir išskiriamą dirvožemio vidutinį anglies dioksido kiekį pavasario metu gauti 

rezulatai rodo, kad sibirinio maumedžio (Larix sibirica) CO2 kiekis 1,75 mol m² s¯¹, o plačiažvynio maumedžio (Larix 
x eurolepis Henry), paprastosios pušies (Pinus sylvestris) pavasario metu gauti rezultatai panašūs (2 pav.). Mažiausiai 
išskyrė anglies dioksido kiekio iš dirvožemio vakarinė tuja (Thuja occidentalis) – 0,6 mol m² s¯¹.   

 

 2 pav. Vidutinis CO2 išsiskyrimas spygliuočių medyne (pavasarį) 
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Norint išsiaiškinti anglies dioksido (CO2) išsiskyrimo iš dirvožemio priklausomybę nuo dirvožemio drėgmės bei 
dirvožemio temperatūros atlikti tyrimai. Paaiškėjo, kad spygliuočių rūšinėje sudėtyje dirvožemio temperatūra pavasario 
metu medyne šiek tiek skiriasi. Dirvožemio vidutinė temperatūra apie 10 °C, vienu Celsijum mažiau nei vakarinės tujos 
(Thuja occidentalis)  medyne. Vidutinė dirvožemio drėgmė spygliuočių medyne išsiskyrė. Didžiausią drėgmę sukaupė 
vakarinės tujos (Thuja occidentalis) medynas, galima teigti, kad būtent ši priežastis lėmė mažesnę dirvožemio 
temperatūrą nei kituose medynuose. 

 

 
3 pav. CO2  išsiskyrimas spygliuočių medynuose pagal dirvožemio drėgmę ir temperatūrą (pavasarį) 

Lapuočių medyne dirvožemio CO2 kiekio daugiausia išsiskyrė plaukuotojo beržo (Betula pubescens) medyne  ̶ 
2,01 mol m² s¯¹, o per pusę mažiau paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) medyne  ̶̶ 1,00 mol m² s¯¹ (4 pav.). Kituose 
rūšies medynuose vidutinis dirvožemio anglies dioksido kiekis pasiskirstė tolygiai.   

 

 
4 pav. Dirvožemio CO2  išsiskyrimas  lapuočių medyne (pavasarį) 

 
Norint išsiaiškinti anglies dioksido (CO2) išsiskyrimo iš dirvožemio priklausomybę nuo dirvožemio drėgmės bei 

dirvožemio temperatūros atlikti tyrimai. Lapuočių rūšinėje sudėtyje dirvožemio temperatūra pavasario metu 
plaukuotojo beržo (Betula pubescens) ir paprastojo skroblo (Carpinus betulus) medynuose  žemiausia, tačiau 
dirvožemio drėgmė didžiausia būtent plaukuotojo beržo (Betula pubescens)  medyne  –34,74 %, kaip ir išskiriamas 
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anglies dioksido kiekis – 2,01 mol m² s¯¹. Mažalapės liepos (Tilia cordata) medyne dirvožemio drėgmė panaši, tačiau 
dirvožemio temperatūra 10,72 °C,  0,24 °C mažiau nei plaukuotojo beržo medyne. 

 
Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog pagrindiniai veiksniai, lemiantys dirvožemio anglies dioksido kiekį, 

yra dirvožemio drėgmė ir temperatūra. Anglies dioksido išsiskyrimui įtakos turi ir augalų vegetacinis laikas. Esant 
didesniam arba per mažam dirvožemio drėgmės kiekiui, medynai iš dirvožemio išskiria minimaliausią anglies dioksido 
kiekį. Mūsų gauti rezultatai sutampa su M. Pranskevičiaus atliktų tyrimų duomenimis. 

 

 
5 pav. Dirvožemio CO2  išsiskyrimas lapuočių medynuose pagal dirvožemio drėgmę (%) ir temperatūrą (°C)  (pavasarį) 

 
Išvados 
 

1. Nustatyta, kad lapuočių medyne CO2 išsiskyrimas iš dirvožemio vegetacijos metu – vasarą didesnis nei 
spygliuočių medyne. Vegetacijos pabaigoje – rudenį labiausiai anglies dioksido kiekiu iš dirvožemio 
išsiskyrė spygliuočių medynas.  

2. Pavasario metu spygliuočių medyne vidutinis dirvožemio anglies dioksido kiekis priklausė nuo dirvožemio 
drėgmės. Jo kiekis turėjo įtakos anglies dioksidui dirvožemyje spygliuočių medyne. Įtakos turi ir 
temperatūra, esant žemai dirvožemio temperatūrai CO2 išsiskyrimas mažas.  
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INTENSITY OF SOIL BREATHING IN DIFFERENT STANDS 
 
Regina Pryšmantaitė 
 
Summary 
 

The research was conducted in 2017 at Aleksandro Stulginskio University monocultural stand. The research is 
done to measure the amount of carbon dioxide released during vegetation perion. Using the ADC BioScientific 
LCpro + analysis system and Delta-T Devices soil moisture device is used to measure CO2, moisture and 
temperature in stands soil. The purpose of the research is to determine the amount of carbon dioxide in the 
vegetation period of monoculture stand soil.   
The results of the research indicate that the highest amount of carbon dioxide was released in the soil during the 
summer time and least amount  was released at the end of the vegetation of the stand. The amount of carbon 
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dioxide released from soil depends on temperature and soil moisture. The highest amount of carbon dioxide 
distinguished in stand soil was observed at the beginning of vegetation (spring) from deciduous trees.  
Keywords: stand, carbon dioxide, soil moisture, temperature. 
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Ekologijos sekcija 
 

DUBYSOS UPĖS VANDENS KOKYBĖS DINAMIKA 2011–2016 METAIS 

 
Domas RIMKUS 

Santrauka 

Tyrimai atlikti ir hidrocheminiai duomenys surinkti 2011–2016 metais Dubysos upėje. Darbo tikslas – įvertinti 
Dubysos upės vandens kokybės dinamiką. Darbe nagrinėjami  uždaviniai: nustatyti vandens ekologinės būklės 
klasę pagal fizikinius-cheminius kokybės elementų rodiklius ir įvertinti fizikinių-cheminių rodiklių kitimą 2011–
2016 metais. Nustatyta, kad nitratų azotas bei bendras azotas neatitinka geros ekologinės būklės klasės, 
pastebima koncentracijos  didėjimo tendencija upėje. Ištirpęs deguonis, bendrasis fosforas ir amonio azotas 
atitinka labai gerą ekologinę būklę, turi gerėjimo tendenciją. Nustatyta, jog biocheminis deguonies suvartojimas 
per 7 dienas atitinka labai gerą ekologinę būklę, bet turi kokybės prastėjimo tendenciją. Vertinant fosfatų fosforo 
kiekio kitimo dinamiką nustatyta gera ekologinė būklė, kuri artimiausiu metu turėtų pasikeisti į vidutinę. 

 
Raktiniai žodžiai: Dubysos upė, dinamika, ekologinė būklė. 
 

Įvadas 

Upė – natūrali vandens tėkmė, kuri teka pastovia pačios išgraužta vaga, sausumos paviršiumi. Upė teka veikiama 
sunkios jėgos nuolydžio kryptimi. Beveik visais atvejais upę  maitina paviršiaus ir požemio vanduo (krituliai, šaltiniai, 
ledynai ir smulkesnės upės bei upokšniai), atitekantis iš upės baseino. Visos upės suteka į kitus vandens telkinius, upes, 
ežerus arba jūras. Į pagrindinę upę sutekantys upeliai ar kitos upės yra jos intakai. Upės vieta, kur ji įteka į kitą vandens 
objektą, vadinama žiotimis. Upės pradžios vieta vadinama ištaka (Valiuškevičius, 2013).  

Lietuva yra tarp nedaugelio šalių, kur vandens atsargų ištekliai labai viršija vandens poreikius. Tačiau ir 
Lietuvoje yra vietų, kur trūksta vandens, ypač paviršinio vandens nuotekoms ir kitiems išleidžiamiems taršos šaltiniams 
praskiesti iki leistinos taršos normos,  kad ir po susimaišymo su upės vandeniu atitiktų leistiną taršos normą (Dapkienė 
ir Kustienė, 2008).  

Lietuvoje priskaičiuojama apie 29 900 upelių ir upių, ilgesnių nei 250 metrų, jų bendras ilgis siekia 63,7 tūkst. 
km. Nustatyta, jog apie 30 % visų Lietuvos upių vis dar neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų, nors 
pastaruosius 10 metų ekologinė būklė upėse daugiausia gerėja. Vienas pagrindinių ir didžiausių taršos šaltinių yra 
pasklidoji žemės ūkio tarša, didelę įtaką taip pat daro su buitinėmis nuotekomis patenkanti tarša. Didelė problema yra 
tūkstančiai sodo namelių, kurių dalis pertvarkoma į nuolatinius gyvenamuosius būstus, turi centralizuotą arba vietinį 
vandentiekį, bet neturi centralizuoto nuotekų šalinimo. Nemažai tų sodo namelių, individualių namų, sodybų 
gyvenvietėse savo buitines nuotekas be jokio arba su labai primityviu valymu išleidžia į upes, upelius, griovius (Levitas, 
2002).  

Hidrografinis tinklas Lietuvoje sudaro 1,18 km/km2. Pagal visus vandens telkinių ploto pasiskirstymus upių 
vagos užima 17,4 procentų plotą.  Vandentakių klasifikatoriaus duomenimis, Lietuvos teritorija teka 5463 upės, upeliai 
ir kanalai, ilgesni nei 3 km, ir trumpi, aplinkosauginiu požiūriu svarbūs vandentakiai (Aplinkos... 2012). 

Didžiausi teršalų kiekiai Dubysos upėje daugiausia į telkinius patenka dėl trąšų naudojimo: apie 60 % amonio 
azoto, 70 % nitratinio azoto ir 60 % bendrojo fosforo. Apie 60 % į vandens telkinius patenkančio organinių medžiagų 
kiekio sąlygoja gyvulininkystė (Kilkus, Stonevičius, 2011).  
 

Darbo tikslas – įvertinti Dubysos upės vandens, fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių dinamiką. 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti vandens ekologinės būklės klasę pagal fizikinius-cheminius kokybės elementų rodiklius.  
2. Įvertinti fizikinių-cheminių rodiklių kitimą 2011–2016 metais. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

Tyrimo objektas – Dubysos upės vanduo. Tyrimo duomenys surinkti 2011–2016 metais. Ėminių vieta – Kauno 
regionas, Raseinių rajonas, aukščiau Seredžiaus. 

 

http://vanduo.gamta.lt/files/Vidurkiai_upes20161511421334430.xlsx
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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Tyrimų metodika 

Duomenų analizei fizikiniai-cheminiai vandens kokybės rodikliai naudoti  iš Aplinkos apsaugos agentūros, 
valstybinio upių monitoringo duomenų 2011–2016 metais. Statistinių rodiklių skaičiavimai apdoroti įprastiniais 
matematinės statistikos metodais (Microsoft Office Excel programa). Upės ekologinė būklė buvo vertinama pagal 
cheminius kokybės elementus – nitratų azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatų fosforą 
(PO4-P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7), prisotinimą deguonies (O2) (1 
lentelė). 

1 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius 

Eil. 
Nr.   Kokybės elementas  Rodiklis  Upės 

tipas  

Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal  
fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes  

Labai 
gera  

Gera  

Vidutinė  

Bloga  Labai 
bloga  

1 Bendri 
duomenys 

Maistingosios 
medžiagos 

NO3-N, 
mg/l 

1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–
10,00 

>10,00 

2 NH4-N, 
mg/l 

1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50 

3 Nb, mg/l 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–
12,00 

>12,00 

4 PO4-P, 
mg/l 

1–5 <0,050 0,050–
0,090 

0,091–
0,180 

0,181–
0,400 

>0,400 

5 Pb, mg/l 1–5 <0,100 0,100–
0,140 

0,141–
0,230 

0,231–
0,470 

>0,470 

6 Organinės 
medžiagos 

BDS7, mg/l 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00 

7 Prisotinimas 
deguonies 

O2, mg/l 1, 3, 
4, 5 

>8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Dubysos upės  ekologinė būklė vertinta pagal  fizikinius-cheminius kokybės elemento rodiklių vertes.  Vertinta 
nitratų azoto, ištirpusio deguonies, bendrojo azoto, amonio azoto, fosfatų fosforo, bendrojo fosforo koncentracijos ir 
biocheminio deguonies sunaudojimo vertės dinamika 2011–2016 metais. Rezultatai pateikti 1 paveiksle. 
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1a pav. Nitratų azoto koncentracijos dinamika  (NO3-N, 
mg/l) Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais  

1b pav. Ištirpusio deguonies (O2, mg/l) koncentracijos 
dinamika  Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais  

 

 

1c pav. Biocheminio deguonies suvartojimo vertės  
dinamika (BDS7 mg/l)  Dubysos upės vandenyje  2011–
2016 metais  

1d  pav. Bendrojo azoto (Nb mg/l) koncentracijos 
dinamika  Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais 

  

1e  pav. Amonio azoto (NH4-N, mg/l) koncentracijos 
dinamika  Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais 

1f pav. Fosfatų fosforo (PO4-P, mg/l) koncentracijos 
dinamika Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais 

1,388 

1,768 1,766 

1,356 

2,045 

3,269 
y = 0,2807x + 0,9494 

R² = 0,5556 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
O

3-
N

 m
g/

l  

Metai 

[VALUE] 

10,63 
10,29 

11,3 
11 

10,33 

y = -0,1613x + 11,47 
R² = 0,2388 

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

O
2 

 m
g/

l 

Metai 

2,025 1,942 

2,492 2,58 

2,1 2,08 

y = 0,0239x + 2,1195 
R² = 0,0285 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BD
S 7

 m
g/

l 

Metai 

2,034 
2,297 2,365 

1,935 

2,923 

4,017 
y = 0,3247x + 1,4589 

R² = 0,6104 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
b 

m
g/

l 

Metai 

0,049 

0,04 

0,047 
0,044 

0,024 
0,027 

y = -0,0046x + 0,0546 
R² = 0,6642 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
H 4

-N
 m

g/
l  

Metai 

0,034 
0,027 

0,1 

0,053 
0,059 

0,085 

y = 0,0087x + 0,0293 
R² = 0,3268 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PO
4-

P,
 m

g/
l  

 

Metai 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

177 

 

1g pav. Bendrojo  fosforo (Pb mg/l) koncentracijos dinamika Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais 
 
Vertinant nitratų azoto koncentracijos  kitimo dinamiką Dubysos upės vandenyje  2011–2016 metais (1a 

paveikslas),  nustatyta NO3-N koncentracijos  didėjimo tendencija, R2 = 0,56. Tai reiškia, yra 56 procentų tikimybė, kad 
padidėjus vienai x ašies reikšmei (metams), padidės y ašies reikšmė (NO3-N koncentracija). Nitratų azoto koncentracija   
nuo 2011 iki 2016 metų  kito nuo 1,388 iki 3,269 mg/l.  Mažiausia koncentracija buvo 2014 m. – 1,356mg/l, o 
didžiausia 2016 m. – 3,269 mg/l. Nustatyta, jog Dubysos upės ekologinė būklė pagal nitratų azoto koncentraciją kito 
nuo geros ekologinės būklės iki vidutinės. 2011–2015 metais nitratų azoto koncentracija upėje atitiko geros ekologinės 
būkles klasės reikalavimų vertes, 2016 metais –  tik vidutinės. 

Vertinant prisisotinimu deguonies kitimo dinamiką Dubysos upės vandenyje 2011–2016 metais (1b paveikslas)  
nustatyta deguonies kiekio vandenyje mažėjimo tendencija, R2 = 0,23. Tai  reiškia, yra 23 procentų tikimybė, kad 
padidėjus vienai x ašies reikšmei (metams), sumažės y ašies reikšmė (O2 koncentracija). Deguonies koncentracija visais 
metais atitiko labai geros ekologinės būklės reikalavimus. Nuo 2011 iki 2016 metų ištirpęs deguonis kito nuo 11,88 iki 
10,33 mg/l. Didžiausia koncentracija buvo 2011 m. – 11,883 mg/l, o mažiausia 2013 m. – 10,29 mg/l.  

Nustatyta, jog biocheminio deguonies suvartojimo vertės  kitimas 2011–2016 metais (1c paveikslas) yra labai 
nedidelis, turi nežymią didėjimo tendenciją, R2 = 0,02. Tai reiškia, yra 2 procentų tikimybė, kad padidėjus vienai x ašies 
reikšmei (metams), padidės y ašies reikšmė (BDS7 koncentracija).  BDS7  vertė 2011–2016 metais buvo pastovi. Nuo 
2011 iki 2016 m. BDS7 vertė kito nuo 2,02 iki 2,08 mg/l. Upė pagal  BDS7 vertes  atitinka labai gerą ekologinę būklę, 
išskyrus 2013–2014 metus, kai atitiko geros būklės kokybės rodiklius. Didžiausia koncentracija nustatyta 2014 m. – 
2,58 mg/l, o mažiausia 2011 m. – 2,025 mg/l. 

Vertinant bendrojo azoto koncentracijos kitimo dinamiką Dubysos upės vandenyje 2011–2016 metais (1d 
paveikslas), nustatyta, jog Nb koncentracija turi didėjimo tendenciją, R2 = 0,61. Tai reiškia, yra 61 procentų tikimybė, 
kad padidėjus vienai x ašies reikšmei (metams), padidės y ašies reikšmė (Nb koncentracija). Bendrojo azoto 
koncentracija nuo 2011 iki 2016 metų kito nuo 2,034 iki 4,017 mg/l. Mažiausia koncentracija nustatyta 2014 m. – 1,935 
mg/l, o didžiausia – 4,017. Nustatyta jog Dubysos upės ekologinė būklė pagal bendrojo azoto koncentraciją kito nuo 
labai geros ekologinės būklės klasės iki vidutinės. Labai gerą ekologinę būklę atitiko tik 2014 metais, gerą atitiko 2011, 
2012, 2013 ir 2015 metais, o 2016 metais nustatyta tik vidutinė ekologinė būklė. 

Nustatyta, jog Dubysos upėje 2011–2016 metais amonio azoto kitimo dinamika vandenyje turi mažėjimo 
tendenciją (1e paveikslas), R2 = 0,66. Tai reiškia, yra 66 procentų tikimybė, kad padidėjus vienai x ašies reikšmei 
(metams), sumažės y ašies  reikšmė (NH4-N koncentracija). Nuo 2011 iki 2016 m. NH4-N kito nuo 0,049 iki 0,027 mg/l. 
Upė pagal  amonio azoto koncentraciją visais metais atitiko labai gerą ekologinę būklę. Didžiausia koncentracija 
nustatyta 2011 m. – 0,049 mg/l, o mažiausia 2015 m. – 0,024 mg/l. 

Vertinant fosfatų fosforo kiekio kitimo dinamiką Dubysos upėje 2011–2016 m. (1f paveikslas) nustatyta, jog 
upėje fosfatai turi didėjimo tendenciją, R2 = 0,32. Tai reiškia, yra 31 procentų tikimybė, kad padidėjus vienai x ašies 
reikšmei (metams), padidės y ašies reikšmė (PO4-P koncentracija), PO4-P nuo 2011 iki 2016 m. kito daugiau nei 2 
kartus, nuo 0,034 iki 0,085 mg/l. Mažiausia koncentracija buvo 2012 m. – 0,027 mg/l, o didžiausia 2013 m. –0,1 mg/l. 
Nustatyta, jog ekologinė būklė kito nuo labai geros iki vidutinės. Labai gera ekologinė būklė nustatyta 2011–2012 m., 
gera būklė nustatyta 2014–2016 m., o vidutinė 2013 metais. 

Vertinant bendrojo fosforo kiekio kitimo dinamiką 2011–2016 m. nustatyta, jog fosforo kiekis upėje turi 
mažėjimo tendenciją (1g paveikslas), R2 = 0,09. Tai reiškia, yra 9 procentų tikimybė, kad padidėjus vienai x ašies 
reikšmei (metams), sumažės y ašies  reikšmė (Pb mg/l koncentracija). Nuo 2011 iki 2016 m.  Pb kito nuo 0,08 iki 0,085 
mg/l. Upėje nuo 2011 iki 2016 metų ekologinė būklė kito nuo labai geros būklės ir geros. Labai gerą būklę atitiko visais 
metais, išskyrus 2013 metus, kai atitiko gerą būklę. Didžiausia koncentracija nustatyta 2013 m. –0,115 mg/l, o 
mažiausia 2014 – 0,053 mg/l. 
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Išvados 

1. Nustatyta, jog 2011–2016 metais nitratų azoto (NO3-N), bendrojo  azoto (Nb mg/l) koncentracijos dinamika  
Dubysos upės vandenyje nuolat didėjo, neatitiko geros ekologinės būklės, būtinos papildomos priemonės 
vandens ekologinei būklei gerinti. 

2. Nustatyta, kad 2011–2016 metais ištirpusio deguonies (O2 mg/l) koncentracijos dinamika  Dubysos upės 
vandenyje turi mažėjimo tendenciją, bet tendencija nežymi, vanduo šiuo požymiu atitinka labai gerą 
ekologinę būklę, kad ateinančiais metais būklė keisis, tikimybė labai maža. 

3. Biocheminio deguonies suvartojimo vertės dinamika (BDS7 mg/l) Dubysos upės vandenyje  2011–2016 
metais kito nedaug.  

4. Nustatyta, jog 2011–2016 metais bendrojo fosforo (Pb mg/l) ir amonio azoto (NH4-N mg/l) koncentracijos 
dinamika Dubysos upės vandenyje visais metais atitiko labai gerą ekologinę būklę, turi tolesnę ekologinės 
būklės gerėjimo tendenciją.  

5. Vertinant fosfatų fosforo kiekio kitimo dinamiką Dubysos upėje 2011–2016 metais nustatyta, kad upėje 
fosfatai turi didėjimo tendenciją. PO4-P mg/l  koncentracija minėtais metais kito daugiau nei 2 kartus, nuo 
labai geros ekologinės būklės iki geros būklės, pastaruoju metu priartėjusi prie vidutinės. Būklė sparčiai 
prastėja pagal šį rodiklį, todėl reikia taikyti papildomas apsaugos priemones. 
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DUBYSOS RIVER WATER QUALITY DYNAMICS DURING 2011-2016 YEARS 

Domas RIMKUS 

Summary 

Hydrochemical research has been done at 2011-2016 years in Dubysa river. The aim of the work is to evaluate 
the dynamics of water quality in Dubysa river. In the work is examined these tasks – determine ecological status 
of the water according to the physical-chemical parameters of the quality elements, and to evaluate the change of 
physical-chemical indicators in 2011-2016. It has been established that nitrate nitrogen and total nitrogen not 
match good quality ecological status and have the trend of increasing concentration in the water. Dissolved 
oxygen, total phosphorus and ammonium nitrogen have very good ecological status and have a tendency to 
improve. Established that biochemical oxygen  consumption within 7 days has been found to have a very good 
ecological status but has a tendency for quality degradation. In assessing the dynamics of the phosphorus 
quantity changes it has been established that phosphorus has good ecological state, which in the shortest time 
should change to the average. 
 
Key words: Dubysa river, dynamics, ecological status. 
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Ekologijos sekcija 

 
TETERVINŲ (TETRAO TETRIX) IR KURTINIŲ (TETRAO UROGALLUS) PAPLITIMAS 
LIETUVOJE  

 
Arūnas BARYSAS, Jokūbas SAUKA ir Rytis ZIZAS 

 
Santrauka 
 

Tetervinų ir kurtinių gausos mažėjimas pastaraisiais dešimtmečiais stebimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Europoje. Abiejų šių rūšių paukščių apsauga turi būti grindžiama nuolat vykdomu jų tuokviečių vietos ir 
užimtumo lygio patikslinimu, dėl to būtina nuolat rinkti duomenis apie naujų tetervinų ir kurtinių tuokviečių 
atsiradimą bei senųjų sunykimą, kitose teritorijose visais metų laikais stebėtus šiuos paukščius, taip pat aktualias 
šiems paukščiams grėsmes.   
Paskutinį kartą duomenys apie tetervinų ir kurtinių paplitimą, gausą ir jų tuokvietes anketinės apklausos metodu 
iš valstybinių miškų urėdijų miškininkų visoje Lietuvoje buvo surinkti 2008 metais. Siekiant patikslinti bei 
atnaujinti informaciją apie šiuos paukščius, 2017 m. apklausa atlikta pakartotinai.  
Nustatyta, kad tetervinai Lietuvoje gyvena buvusių 31 VĮ miškų urėdijų 84 girininkijų teritorijose, o kurtiniai – 
10 urėdijų 40 girininkijų teritorijose. Apskaitų, atliktų 2008 m. ir 2017 m., duomenys parodė, kad per pastarąjį 
dešimtmetį tetervinai išnyko apytiksliai 2/5 (42 proc.), o kurtiniai – 1/10 (13 proc.) šalies girininkijų teritorijų. 
Didžiausiomis grėsmėmis tetervininiams paukščiams miškininkai laiko natūralių priešų įtaką (60 proc. 
atsakymų) ir ūkininkavimą miškuose bei žemės ūkio naudmenose (23 proc.). Šiems paukščiams grėsmių 
neįžvelgė 8 proc. respondentų. 

Raktiniai žodžiai: kurtinys, tetervinas, tuokvietė, girininkija, grėsmės. 
 

Įvadas 
 
Tetervinai ir kurtiniai yra dimorfinės poligaminės rūšys, palyginti mažai skraidančios, lizdus įsirengiančios bei 

didžiąją (besniegio sezono) laiko dalį praleidžiančios ant žemės. Šiems paukščiams svarbios tuoktuvės, o tuokvietės yra 
ypatingi traukos centrai (Storch, 2007).  

Tetervinai per metus gyvena šiek tiek skirtinguose biotopuose. Tai nedideli aukštapelkių ir žemapelkių plotai su 
pušimi, apaugę karklų krūmais ir berželiais, dar mėgsta pušynų kirtimus. Pavasarį reikia atvirų plotų, kuriuose vyksta 
tuoktuvės, o patelės netoli jų sausesnėse vietose dažnai ir peri. Tetervinai po vieną ar po du tuoktuvių giesmes traukia – 
„burbuliuoja“ ant žemės ar medžių viršūnėse (Сотников, 1999) aukštapelkėse ar užaugančiose miško kvartalinėse 
linijose. Teko matyti ir kirtavietėje paliktuose sėkliniuose medžiuose. Paminėtina, kad dalis sovietmečiu Lietuvoje 
įrengtų karinių poligonų tapo ypač mėgstami tetervinų, o kariškiams pasitraukus, poligonai ėmė užželti medeliais ir 
krūmais, taip tapdami nepatraukliomis šiems paukščiams teritorijomis.  

Kurtiniai – taigos paukščiai, išilgai savo paplitimo arealo aptinkami įvairių miško tipų spygliuočių miškuose 
(Wilkinson et al., 2002), mūsų regione kurtiniai paplitę pušynuose (Hofmanis ir Strazds, 2004). Nors tradiciškai šio 
paukščio buveinės siejamos su natūraliais ar pusiau natūraliais brandžiais miškais, kai kur vietinės kurtinių populiacijos 
aptinkamos ir jaunesnių sukcesinių stadijų komerciniuose želdiniuose. Tuokvietės dydis (kitaip –gyvybingumas) 
kurtinių patinų skaičiaus prasme priklauso nuo bendro medynų dangos ploto teritorijoje: šiam mažėjant, keičiasi ir 
tuokviečių naudojimo intensyvumas (Sirkiä, 2010). Teigiama, kad dėl iškirstų plynųjų > 20 ha ploto kirtaviečių didelės 
ir gyvybingos tuokvietės susiskaido į pavienių patinų tuokvietes. Iš esmės kurtinių ekologija nuo tetervinų skiriasi tuo, 
kad pirmieji turi daug didesnius specifinių buveinių poreikius (Miettinen, 2009).  

Abiejų rūšių paukščiai daugelyje Europos šalių sparčiai nyksta, jų medžioklės uždraustos. Gausos mažėjimo 
priežastimis (be kitų) laikoma tinkamų buveinių skaičiaus ir kokybės mažėjimas, nulemtas kraštovaizdžio suskaidymo, 
senmiškių iškirtimo, rūšinės medžių sudėties kaitos, plynių, aikščių ir pamiškių savaiminio užžėlimo, kelių tiesimo, 
žmonių trikdymo ir kt. Abi rūšys įrašytos į Europos Sąjungos Paukščių direktyvos I priedo rūšių sąrašą, jų apsaugai 
įsteigtos specialios saugomos teritorijos, o miškotvarkinėje medžiagoje žinomos jų tuokvietės yra pažymėtos ir 
saugomos pagrindinėmis miško kirtimų taisyklėmis ribojant kirtimų rūšis ir ūkinių darbų laiką. 

Anketinis duomenų apie tetervininių paukščių būklę surinkimo metodas naudojamas ir Lenkijoje, kur 
miškininkai specialiai sukurtuose anketos blankuose renka duomenis apie visais metų laikais matytus kurtinius ir 
aptiktus jų veiklos pėdsakus, taip pat šių paukščių elgesį, netoliese pastebėtus plėšrūnus ir kt. Lietuvoje dar tarpukariu 
(1934–1938 m.) V. Logmino (1962) minima miškininkų atlikta kurtinių apskaita buvo, ko gero, pirmoji, nes ankstesnių 
duomenų neaptikome. Šis autorius mini ir vėlesniais metais miškininkų atliktas apskaitas, apie paukščių paplitimą ir 
gausą „pilniausią vaizdą turint pokario metais“, t. y. 1953–1954 m. Tai rodo, kad miškininkų žinios jau buvo svarbios ir 
to laikmečio tyrėjams. Visų valstybinių miškų urėdijų miškininkų apklausą surenkant informaciją apie tuometį kurtinių 
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ir tetervinų paplitimą, gausumą bei jų tuokvietes 2008 m. atliko vienas šio straipsnio autorių R. Zizas (Zizas, 2009). 
Dalis šių duomenų tiriamųjų rūšių paukščių paplitimo ir gausos palyginimui panaudota tyrime. 
 
Darbo tikslas – atnaujinti bei patikslinti informaciją apie dabartinę tetervinų ir kurtinių būklę Lietuvoje. 
 
Uždaviniai 
 

1. Anketavimo metodu apklausti visų Lietuvos VĮ miškų urėdijų visų girininkijų specialistus apie dabartinę 
kurtinių ir tetervinų būklę. 

2. Naujai surinktus duomenis palyginti su gautais prieš beveik dešimtmetį ir sudaryti tetervinų ir kurtinių 
paplitimo Lietuvoje žemėlapius. 

3. Nustatyti, kokias grėsmes tetervinams ir kurtiniams įžvelgia valstybinių miškų miškininkai bei kokių 
tetervininiams paukščių apsaugos ir pagausinimo priemonių reikėtų imtis. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 

 
Lietuvoje gyvenančios kurtinių ir tetervinų populiacijos. Šių paukščių būklės analizė apėmė visą Lietuvą. 

Tyrimas atliktas 2017 metais. 
 
Tyrimų metodika 

 
2017 m. naudojome anketavimo metodą, pakartojant prieš beveik dešimtmetį (2008 m.) atliktą visų valstybinių 

miškų urėdijų miškininkų apklausą (Zizas, 2009). Metodo taikymą nulėmė tai, kad, vykdant valstybinių miškų reformą, 
42 veikusių miškų urėdijų padaliniuose – girininkijose dar galėjo dirbti dauguma specialistų, pildžiusių anketas ir 2008 
m. Tolesniame minėtos reformos etape galimas administracinių teritorijų stambinimas (girininkijų sujungimas) nulems 
ir miškininkų specialistų kaitą, kai kurie jų bent keletą metų paukščių situacijos naujose teritorijose nežinos. Taip pat 
manyta, kad po 9 metų jau išryškės tiriamųjų rūšių paukščių paplitimo ir gausos pokyčiai. Buvo svarbi miškininkų 
nuomonė apie tetervinų ir kurtinių gausos kitimą, jo galimas priežastis bei priemones šių paukščių apsaugai, taip pat 
žinios apie kitas teritorijas, kuriose pastebimi šie paukščiai ne tuoktuvių metu.  

Taikyta kiekybinė raštiška oficiali apklausa, šiuo tikslu sudarytame standartizuotos anketos blanke-klausimyne 
„Dėl kurtinių ir tetervinų apskaitos ir išsaugojimo Lietuvoje“ buvo 6 pagrindiniai klausimai: 1. Jūsų teritorijoje 
žinote/manote (pabraukti), kad kurtiniai ir tetervinai gyvena/negyvena (reikėjo pažymėti tinkamą atsakymą abiems 
rūšims skirtose grafose); 2. Saugomos tuokvietės Jūsų girininkijoje yra kvartaluose/sklypuose (reikėjo įrašyti abiems 
rūšims atskirai); 3. Šių paukščių į tuokvietes susirenka (jei žinote, nurodykite atskirai pagal tuokvietes bei kiek atskirai 
patinų/patelių) (reikėjo įrašyti abiems rūšims atskirai); 4. Ar saugomose tuokviečių teritorijose šie paukščiai aptinkami 
tuoktuvių metu (saugomos tuokvietės yra gyvybingos)? (reikėjo pažymėti tinkamą atsakymą abiems rūšims atskirai); 
Jeigu pažymėjote NE, prašome pažymėti, kuriose kitose teritorijose (kvartalas/sklypas) tuoktuvių metu aptinkami šie 
paukščiai (reikėjo įrašyti abiems rūšims atskirai); 5. Nurodykite teritorijas (miško kvartalai/sklypai), kuriose 
pastaraisiais metais stebėjote šiuos paukščius ne tuoktuvių laikotarpiu. Jeigu įmanoma, nurodykite, kiek įmanoma 
detaliau (reikėjo įrašyti abiems rūšims atskirai); 6. Kokios, Jūsų manymu, grėsmės yra šiems paukščiams Jūsų 
teritorijoje bei kokių apsaugos ir pagausinimo priemonių reikėtų imtis) (reikėjo įrašyti bendrai abiems rūšims).   

Anketą Generalinė miškų urėdija LAMMC Miškų instituto prašymu išplatino visoms 42 miškų urėdijoms, o šios 
savo ruožtu išplatino padaliniams – girininkijoms. Užpildytus ir pasirašytus anketų blankus girininkijų specialistai 
atsiuntė nurodytu elektroniniu adresu.  

Į anketos klausimus atsakė respondentai iš 42 miškų urėdijų 314 girininkijų (314 atsakymų). Remiantis naujais 
bei 2008 m. R. Zizo surinktais duomenimis, sudarytas GIS sluoksnis, tetervinų ir kurtinių paplitimas Lietuvoje 
pavaizduotas atskiruose žemėlapiuose. Per devynerių metų laikotarpį administracinis suskirstymas urėdijose keitėsi 
(jungiant kai kurias girininkijas). Tam, kad paukščiai dirbtinai „neatsirastų“ girininkijose, kuriose negyveno ankstesniu 
laikotarpiu, naudojome 2010 m. girininkijų suskirstymą. Sudarant žemėlapius, laikyta, kad paukščiai girininkijos 
teritorijoje išnyko, jei teigiamas atsakymas (buvo nurodyta paukščių gausa, pažymėtos apgyvendintos teritorijos ir kt.) 
apie šių paukščių aptikimą buvo gautas 2008 m., o 2017 m. – neigiamas; taip pat kur buvo nurodytas neigiamas 
atsakymas į pirmojo klausimo antrąją dalį (paukščiai negyvena), nors anketoje pažymėtos saugomų tuokviečių vietas. 
Prie girininkijų, kuriose šie paukščiai gyvena, buvo priskirtos tos, kuriose saugomų tuokviečių nėra (anketose į 2 ir/ar 3 
klausimus (žr. ankstesnį tekstą) buvo gauti neigiami atsakymai), tačiau paukščiai tuoktuvių metu aptinkami. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

  
Apytiksliai 3/4 visų anketų buvo gauta kiekvienai urėdijai atsiunčiant girininkijų surinktas užpildytas anketas; 

likusią dalį anketų atsiuntė girininkijų specialistai atskirai. Iš visų užpildytų anketų maždaug 4/5 užpildė girininkai, o 
likusią dalį – girininkų pavaduotojai. 
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Mažuma respondentų atsakė į pirmojo klausimo (žinote/manote, kad kurtiniai ir tetervinai gyvena/negyvena) 
pirmąją dalį, tačiau į antrąją dalį atsakė absoliuti dauguma. Atsakiusieji teigiamai toliau pildė kitus klausimus, o dalis 
miškininkų, atsakiusiųjų neigiamai, nurodė paukščiams grėsmes savo teritorijose, kokių kurtinių ir tetervinų apsaugos ir 
pagausinimo priemonių reikėtų imtis (6 klausimas). Anketose pateiktais duomenimis, maždaug 1/3 girininkijų, kuriose 
gyvena vienos ar kitos tiriamosios rūšies paukščiai ir yra išskirtos saugomos jų tuokvietės, paukščių tuoktuviniai 
žaidimai stebimi nesaugomose tuokviečių teritorijose. Žemėlapiuose pateikiame tetervinų ir kurtinių ankstesnį (šie 
paukščiai gyveno prieš dešimtmetį) ir dabartinį paplitimą.   

Tetervinų paplitimas. Anketinės apklausos 2017 m. duomenys rodo, kad tetervinai Lietuvoje gyvena buvusių 31 
VĮ miškų urėdijų 84 girininkijų teritorijose (1 pav.). Subendrinus 2008 m. ir 2017 m. atliktų apskaitų duomenis, 
paaiškėjo, kad labai sumažėjo šių paukščių gyvenamųjų teritorijų skaičius – tetervinai jau negyvena 22 miškų urėdijų 61 
girininkijos teritorijose. 

 
1 pav. Tetervinų paplitimas Lietuvoje atskirose girininkijose pagal miškininkų 2008 ir 2017 m. anketinių apklausų 
duomenis. Nurodytos girininkijų ribos ir miškai (žalia spalva) 

 
Kurtinių paplitimas. Nustatyta, kad kurtiniai, remiantis 2017 m. anketinės apklausos rezultatais, Lietuvoje 

gyvena buvusių 10 VĮ miškų urėdijų 40 girininkijų teritorijose (2 pav.). Subendrinti 2008 m. ir 2017 m. atliktų apskaitų 
duomenys rodo, kad šie paukščiai jau negyvena 4 miškų urėdijų 6 girininkijų teritorijose. 
 

   
2 pav. Kurtinių paplitimas Lietuvoje atskirose girininkijose pagal miškininkų 2008 ir 2017 m. anketinių apklausų 
duomenis. Nurodytos girininkijų ribos ir miškai (žalia spalva) 
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Grėsmės tetervinams ir kurtiniams. Į klausimą apie grėsmes tiriamiesiems paukščiams ir kokių apsaugos ir 
pagausinimo priemonių reikėtų imtis, atsakė 119 respondentų (kiti neįrašė nieko). Kaip matyti 3 pav., didžiausia grėsme 
(60 proc. atsakymų) miškininkai laiko natūralių priešų įtaką. Buvo įvardinta šių gyvūnų: šernų, lapių, mangutų, kiaunių, 
vilkų, lūšių, kranklių, vištvanagių ir gandrų neigiama įtaka tetervinams ir / ar kurtiniams ar jų lizdams. Miškininkavimą 
ir ūkininkavimą žemės ūkio plotuose grėsme atitinkamai kurtiniams ir tetervinams laiko 23 proc. atsakiusiųjų. Iš šių 
veiksnių daugiausia buvo minimas brandžių medynų kirtimas, apleistų plotų pavertimas žemės ūkio naudmenomis (ir 
atvirkščiai – šienaujamųjų pievų apleidimas, jų tolesnis apžėlimas krūmynais), durpynų eksploatavimas. 
 

 

3 pav. Kurtinių ir tetervinų (bendrai) galimos gausumo mažėjimo priežastys Lietuvoje (atsakė 119 miškininkų) 
 
Trikdymą grėsme įvardino 9 proc. atsakiusiųjų – be grybautojų, uogautojų ir gamtos fotografų tiesioginio 

trikdymo, buvo minėta karių pratybos (ypač šaudymas) kariniuose poligonuose ir šalia jų esančiose kurtinių ir / ar 
tetervinų tuokvietėse. Pavieniai respondentai grėsme laikė blogas meteorologines sąlygas jauniklių ritimosi metu ir 
pirmosiomis gyvenimo savaitėmis. Jokių grėsmių šiems paukščiams (atsakė „grėsmių nėra“) neįžvelgė 8 proc. anketas 
užpildžiusių miškininkų (3 pav).  

Apsaugos ir pagausinimo priemonėmis buvo įvardintas daugumos išvardintų natūraliais priešais laikomų gyvūnų 
populiacijų gausos reguliavimas, taip pat nelaisvėje užaugintų paukščių paleidimas teritorijose, kuriose šie natūraliai 
išnykę.  

Aptariant rezultatus, analizuojant anketas buvo matyti, kad jas užpildė dauguma tų pačių miškininkų, pildžiusių 
ir 2008 m. Vis dėlto gana sunku įvertinti anketiniu metodu surinktų duomenų patikimumą, t. y. ar subjektyviai 
miškininkai atsakė į anketos klausimus. Teigiama, kad prašomos informacijos nepateikimas ar melagingas pateikimas 
priklauso nuo respondento, kai jis gali nesuprasti, kokiu tikslu renkama informacija (Dikčius, 2011), bei dėl palyginti 
mažos informacijos kontrolės (Zikienė, 2010). Mūsų atliktos apklausos metu respondentai, pildydami anketą, turėjo 
grafoje įrašyti savo pareigas bei kontaktinius duomenis, taip pat turėjo galimybę atsakyti į anketos klausimus jiems 
patogiu laiku. Tai galėjo turėti teigiamos įtakos teisingai pildyti anketas nesilaikant nuostatos „nėra paukščio – nėra 
problemos“.  

Respondentų atsakymų subjektyvumas priklauso ir nuo anketos klausimų pateikimo (paprastumo, aiškumo), 
todėl 2017 m. pakoregavome anketą, grafoje nurodydami skalę dėl paukščių tuokviečių girininkijoje skaičiaus ir jose 
susirenkančių paukščių skaičiaus, į prašymą paukščių skaičių nurodyti tik tuo atveju, jei miškininkas šią informaciją 
gerai žino. Tyrime nevertinome šių duomenų, nes dauguma respondentų nurodė tik apytikslį skaičių, pvz., „1-5“ , 
„mažiau nei 10“, arba nenurodė visai.  

Sudarėme tetervinų ir kurtinių paplitimo (kai kuriose teritorijose – ir gausumo) kiekvienai teritorijai duomenų 
bazę, tačiau žemėlapiuose šių paukščių apsaugos tikslais nenurodėme jų tikslių gyvenamųjų vietų. Surinkti duomenys 
gali būti panaudoti tolesniems tiksliniams tyrimams, pvz., atskirose teritorijose vertinant šių paukščių gausą. 

Nors anketose tokios grafos nebuvo, kai kurie miškininkai anketose nurodė, kad šie paukščiai aptinkami 
privačiuose miškuose. Kai kurie kiti valstybinių miškų miškininkai galėjo nežinoti tiriamųjų rūšių paukščių situacijos 
savo girininkijos privačiuose miškuose, nes ten nesilanko. Atsižvelgiant į tai, mūsų tyrimo metu gauti duomenys ir 
pagal juos sudaryti tetervinų ir kurtinių paplitimo šalyje žemėlapiai galbūt nereprezentuoja šių paukščių paplitimo 
dalyje šalies privačių miškų. Nepaisant to, gauti duomenys aiškiai parodo tetervinų ir kurtinių gausos neigiamo kitimo 
tendenciją pastarajame dešimtmetyje.  

 
Išvados 

 
1. Miškininkų anketinės apklausos duomenimis, Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį tetervinai išnyko apytiksliai 

2/5 (42 proc.), o kurtiniai – 1/10 (13 proc.) šalies girininkijų teritorijų.  
2. Didžiausiomis grėsmėmis tetervininiams paukščiams miškininkai laiko natūralių priešų įtaką (60 proc. 

atsakymų) ir ūkininkavimą miškuose bei žemės ūkio naudmenose (23 proc.). Jokių grėsmių šiems 
paukščiams neįžvelgė 8 proc. respondentų. 
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THE OCCURRENCE OF BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX) AND CAPERCAILLIE 
(TETRAO UROGALLUS) IN LITHUANIA  

 
Arūnas BARYSAS, Jokūbas SAUKA and Rytis ZIZAS 

 
Summary 
 

The black grouse and capercaillie densities have declined remarkably in Lithuania and throughout Europe 
especially in the past several decades. The protection of bough species leks should be based on a continuous 
specification of lek occupancy level and location. In addition, it is necessary to systematically collect data on 
new leks and extinction of old ones, as well as to collect data on these birds observed and actual threats in all 
seasons in the other territories.  
The data on black grouse and capercaillie distribution, abundance ant their leks by interweaving of state forests 
specialists last time were thoroughly collect in 2008th. In order to update this information, the study by the same 
method at 2017th were repeated. 
It was found, that black grouses occur in 84 forest districts, while capercaillies in 40 forest districts. The black 
grouses during last decade were disappeared in approx. 2/5 (42 perc.) and the capercaillies – in approx. 1/10 (13 
perc.) forest districts. By the foresters the influence of the predators (60 perc. answers) and the forestry and 
farming (23 perc. answers) were named as the most threats for Tetraonidea birds. No threats were seeing 8 perc. 
of respondents. 
 
Keywords: Black grouse, capercaillie, lek, forest district, threats 
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Ekologijos sekcija 
 
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO IR TVARKYMO ANALIZĖ 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 2013–2016 m. 
LAIKOTARPIU 

Vaidas BAGUŠIS 

Santrauka 

Visuomenės švietimas atliekų susidarymo klausimais ir problemomis yra vienas iš svarbiausių atliekų 
sutvarkymo prioritetų. Pagrindinis tikslas yra racionalus susidarančių atliekų perdirbimas, jų kiekio, patenkančio 
į sąvartynus, ir neigiamo poveikio bioįvairovei, aplinkai bei sveikatai mažinimas. Nustatyta, kad Kaišiadorių 
mieste ir savivaldybėje metalinių, kombinuotųjų ir stiklinių pakuočių surenkamas kiekis konteineriuose 
palaipsniui didėja. Popieriaus ir kartono pakuočių surinkimas 2016 metais beveik 2 kartus sumažėjęs, lyginant su 
2013 m. Plastiko pakuočių surinkimas 2013–2015 m. laipsniškai didėjo, bet 2016 m. sumažėjo 25 %, lyginant su 
2015 m. 

Įvadas 

Šiuolaikinio pasaulio, kuriame didėja žmonių skaičius, sparčiai vystosi mokslo, pramonės, ūkio technologijos ir 
skatinamas vis didesnis vartojimas, viena iš didžiausių problemų – atliekų susidarymas. Europos Sąjungoje yra griežti 
reikalavimai dėl aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo. Vienas iš svarbiausių reikalavimų – atliekų 
tvarkymo politika, pagal kurią privaloma palaipsniui mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį  (2008/98/EB). 
Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – tai sudėtinga, dinamiška sistema, kuriai būdingi dideli susidarančių atliekų 
kiekiai, atliekų rūšių įvairovė ir skirtingi sistemos dalyvių interesai (Bivainis, Podgaiskytė, 2010). Komunalinių  atliekų  
tvarkymas, kaip  objektas,  mokslininkų  nagrinėtas  skirtingais  aspektais: atliekų  tvarkymo valdymas ir jį lemiantys 
veiksniai (Čepinskis ir kt., 2001; Žičkienė ir kt., 2005). Pakuočių atliekų tvarkymas ir perdirbimas yra viena iš atliekų 
tvarkymo politikos sričių, kuri padeda ne tik sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius, bet ir pakartotinis 
naudojimas gaminant naujus produktus mažina naujų žaliavų atsiradimą gamyboje. 

 

Darbo tikslas – nustatyti atskirų pakuočių atliekų srautų surinkimo kiekius Kaišiadorių savivaldybės teritorijoje 2013–
2016 m. laikotarpiu. 

Uždaviniai  

1. Pateikti bendrųjų atliekų surinkimo kitimo tendencijas.  
2. Nustatyti popieriaus ir kartono; stiklo; plastikinių pakuočių atliekų  kiekių analizę. 
3. Įvertinti metalinių ir kombinuotųjų pakuočių surinkimo tendencijas. 

 
Tyrimo objektas ir vieta  

Atskirų pakuočių atliekų tvarkymo sistemos vertinimas pagal pasirinktas atliekų rūšis Kaišiadorių savivaldybės 
teritorijoje 2013–2016 m. laikotarpiu pagal Kaišiadorių savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus surenkamus duomenis. 
Gyventojų skaičius Kaišiadorių r.; gyventojų skaičius, iš kurių surenkama atliekos; įregistruoti ūkio subjektai ir ūkio 
subjektai, iš kurių surenkama atliekos; atliekų pakuotės: popieriaus ir kartono; stiklo; plastiko; metalinės ir 
kombinuotosios. 

Tyrimų metodika 

Taikant mokslinę literatūrą išnagrinėti Kaišiadorių savivaldybės teritorijoje surenkamų pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo duomenis, palyginamoji analizė įvertinta EXCEL programa. 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Šiandieninės atliekų surinkimo sistemos ir priemonės yra kuriamos ar plėtojamos vadovaujantis racionalaus 
atliekų tvarkymo principais, jų tikslas – diegiant specifines tvarkymo technologijas racionaliai išrūšiuoti, tvarkyti ir 
perdirbti atliekas, kad į sąvartynus patektų kuo mažesnis atliekų kiekis, kurio neįmanoma perdirbti. Visuomenės 
švietimas atliekų rūšiavimo tikslais ir pasiekiamais rezultatais yra svarbiausias atliekų tvarkymo prioritetas, siekiant 
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tikslo vengti atliekų  susidarymo, mažinti jau susidariusių atliekų  kiekius, jų keliamą neigiamą poveikį sveikatai ir 
aplinkai. 

 
1 pav. Komunalinių atliekų kiekis t/m. Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 

Pirmoje diagramoje pateikiama informacija, kiek buvo surinkta bendrai komunalinių atliekų Kaišiadorių mieste 
ir savivaldybėje: 2013 m. – 9433,3 t, 2014 m. – 7437,7 t, 2015 m. – 8361 t, 2016 m. – 8523,5 t. Kaišiadorių miesto 
savivaldybės komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistema  apima  šias komunalines  atliekas:  mišrias komunalines atliekas, 
pakuotes ir pakuočių atliekas, įskaitant antrines žaliavas, biologiškai suyrančias atliekas, įskaitant žaliąsias, maisto ir 
virtuvės atliekas, didžiąsias atliekas, statybos ir griovimo atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, tekstilės 
atliekas, buityje susidarančias pavojingas atliekas, apmokestinamųjų gaminių atliekas.  Jų surinkimo kiekiai  
Kaišiadorių mieste ir savivaldybėje, lyginant  2013 m. ir 2016 m., sumažėjo 9,65 %  (R2 =0,0814). 

 
2 pav. Gyventojų skaičius  tūkst./m. Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 
Kaišiadorių mieste ir savivaldybėje gyventojų skaičius 2013–2014 metais buvo stabilus – 32385. Vėliau 

palaipsniui pradėjo mažėti: 2015 m. – 32063 gyventojai, 2016 m. – 31728 gyventojai (R2 =0,7389). Gyventojų skaičius, 
iš kurių buvo surenkamos atliekos 2013 m., – 30809 žmonių; 2014 m. – 30936 žmonių; 2015 m. – 31132 žmonių; 2016 
m. – 30719 žmonių. 
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3 pav. Įregistruoti ūkio subjektai ir iš kurių surenkamos atliekos Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 

Kaišiadorių mieste ir rajone įregistruotų ūkio subjektų 2013–2015 metais buvo 524 vnt. 2016 metais sumažėjo 
13 % iki 456 vnt. (R2 =0,6). Ūkio subjektų, iš kurių renkamos atliekos, buvo: 2013–2014 m. – 285 vnt., 2015 m.– 316 
vnt. ir 2016 m. – 343 vnt.  (R2 =0,89).  

 

4 pav. Surenkami stiklinių bei plastikinių pakuočių kiekiai t/m. Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 

Stiklo pakuočių surinkimo kiekiai: 2013 m. – 144,2 t.  2014 – 129,8t.  2015 – 156,6t.  2016 – 185,6 t (R2 
=0,4832). Atsižvelgiant į tai, jog surenkama buvo iš konteinerių, galima daryti prielaidą, kad buvo surinkta tos stiklinės 
pakuotės, kurių nepriima taromatai. Plastikinių pakuočių surinkimo kiekiai: 2013 m. – 37,1 t,  2014 m. – 67,2 t, 2015 m. 
– 106,9 t, 2016 m. – 80,3 t (R2 =0,69). 2013–2015 m. surinkti kiekiai didėjo panašiu tempu, o 2016 m. buvo surinkta 25 
% mažiau nei 2015 m. 
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5 pav. Surenkamų popieriaus ir kartono pakuočių kiekiai t/m. Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 

Popieriaus ir kartono pakuočių surinkimo kiekiai: 2013 m. – 36,4 t, 2014 m. – 15,2 t, 2015 m. – 10,2 t, 2016 m. – 
18,1 (R2 =0,43). Atsižvelgiant į tai, kad pakuotės buvo surenkamos iš konteinerių, surinktiems kiekiams įtakos galėjo 
turėti: mažėjantis vartojimas, rūšiavimo naudos menkas suvokimas, nežinojimas, kaip teisingai turi būti rūšiuojamos  
komunalinės atliekos, ir (ar) asmenys, gyvenantys individualiuose būstuose (nuosavuose namuose),  šias pakuotes 
neišmeta, o sudegina krosnyse. 

 

 

6 pav. Surenkamų metalinių ir kombinuotųjų pakuočių kiekiai t/m. Kaišiadorių r. 2013–2016 m. laikotarpiu 

Metalinių pakuočių atliekų surinkimo kiekiai: 2013 m. – 1,2 t, 2014 m. – 1,5 t, 2015 m. – 2,1 t, 2016 m. – 5,8 t, 
2013 m. – 2015 m. surinkti kiekiai didėjo nedaug. 2016 m. surinktas kiekis padidėjo 2,76 karto, lyginant su 2015 m. (R2 
=0,76). Kombinuotųjų pakuočių atliekų surinkimo kiekiai: 2013 m. – 1,0 t, 2014 m. – 2,1 t, 2015 m. – 2,3 t, 2016 m. – 
6,8 t. 2013–2015 m. surinkti kiekiai didėjo šiek tiek. 2016 m. surinktas kiekis padidėjo 2,95 karto, lyginant su 2015 m. 
surinktu kiekiu (R2 =0,76). Kombinuotoji arba daugiasluoksnė pakuotė yra pagaminta iš skirtingų medžiagų, jos viena 
nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones, pvz., kavos pakuotės, ledų, traškučių 
pakeliai, pagaminti iš plastiko bei aliuminio sluoksnių, taip pat sulčių ir pieno kartoniniai pakeliai. 

Išvados 

1. Kaišiadorių savivaldybėje 2016 m., lyginant su 2013 m., sumažėjus 90 gyventojų, ir 2016 m., lyginant su 
2015 m., 13 % sumažėjus ūkio subjektų, atliekų surinkimas nuo 2013 m. iki 2016 m. sumažėjo 9,65 %. 
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2. Surenkamų stiklo pakuočių atliekų tiriamuoju laikotarpiu, išskyrus 2014 m., tendencingai didėjo (R2 =0,48). 
2016 m. padidėjo 43 %, lyginant su 2014 m.  

3. Surenkamų plastiko pakuočių kiekiai 2013–2015 m. palaipsniui didėjo (R2 =0,69), išskyrus 2016 m. (mažėjo 
25 %, lyginant su 2015 m.), tam galėjo įtakos turėti taromatų sistemos įvedimas Lietuvoje.  

4. Popierinių ir kartoninių pakuočių surinkimas nuo 2013 m. sumažėjo 2,39 karto, lyginant 2013 ir 2015 m., o 
paskutiniais metais vėl esmingai didėjo.  

5. Metalinių ir kombinuotųjų pakuočių surenkami kiekiai 2013–2015 m. didėjo neesmingai. 2016 m., lyginant 
su ankstesniu lygintu laikotarpiu, esmingai padidėjo surinktų metalinių pakuočių kiekis (2,76 k.), 
kombinuotų pakuočių kiekis (2,95 k.). 
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ANALYSIS OF SORTED COLLECTION  AND MANAGEMENT OF WASTE PACKAGING IN THE 
TERRITORY OF KAIŠIADORYS MUNICIPALITY IN THE PERIOD of THE YEARS 2013-2016 

Vaidas BAGUŠIS 

Summary 

Public education on waste formation issues and problems is one of the most important waste management 
priorities. The main objective is the rational recycling of generated waste, the reduction of the amount of waste 
entering the landfills, its negative impact on biodiversity, the environment and the people’s health as well. It has 
been revealed that the quantity of metal combined and glass packaging in the containers of Kaišiadorys town and 
municipality has been gradually increasing. The collection of paper and cardboard packaging twice decreased in 
2016 compared to 2013. The collection of plastic packaging in 2013-2015 gradually increased, but in 2016 it 
decreased by 25% compared to 2015. 
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Ekologijos sekcija 

EISMO ĮVYKIŲ DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ DĖSNINGUMAI UTENOS APSKRITYJE 

Linas DANAUSKAS 
 
Santrauka 
 

Civilizuotame pasaulyje laukinių gyvūnų teritorijos mažėja dėl sparčiai didėjančio žmonių skaičiaus ir vis naujai 
užstatomų teritorijų ar tiesiamų naujų kelių, ne išimtis ir Lietuva. Kasmet didėjaa laukinių gyvūnų susidūrimų su 
autotransporto priemonėmis skaičius keliuose. Šio darbo tikslas – nustatyti laukinių gyvūnų susidūrimų su 
autotransporto priemonėmis dėsningumus Utenos apskrityje. Tikslui pasiekti buvo naudoti pranešimų priėmimo 
centro duomenys, juosapdorojus MS Excel ir Statistica programomis gauti rezultatai. Utenos apskrityje, Utenos 
rajone eismo įvykių dėl laukinių gyvūnų skaičius yra didžiausias – 27 proc. Didžiausias jų skaičius šaltuoju metų 
laikotarpiu, dažnumu išsiskiria du laikotarpiai per parą. Pirmasis pikas yra ryte nuo 7:00 iki 9:00, antrasis pikas 
yra vakare nuo 17:00 iki 19:00. Analizuojant gautus duomeni nustatyta, kad net 87 proc. patekusių į eismo 
įvykius laukinių gyvūnų yra stirna (Capreolus capreolus). Iš visų gyvūnų, patekusių į eismo įvykius, išgyvena 
18 proc. Taip pat pastebėta, kad plėšrūnų (lapių, mangutų), patekusių į eismo įvykius, skaičius nėra didelis. Taip 
yra dėl to, kad šiems gyvūnams patekus į eismo įvykius, tačiau nepadarius žalos materialiajam turtui apie eismo 
įvykį nėra pranešama. 
 
 Raktiniai žodžiai: eismo įvykiai dėl gyvūnų, stirna, laukiniai gyvūnai, avarijų dažnumas.   

 
Įvadas 
 

Plečiantis miestams, didėjant gyventojų ir automobilių skaičiui, tiesiama vis daugiau kelių ir greitkelių. Taip 
gyvūnams skirta erdvė nuolat mažėja. Keliai neretai tiesiami ir per miškus, kur gausu gyvūnų – taip sudaromos 
pavojingos sąlygos jų egzistencijai. Kasmet vis daugiau gyvūnų žūva keliuose. Tarp šių aukų pasitaiko ir retų gyvūnų, 
kurių žūtis paspartina rūšies nykimą (Trumpai apie saugų eismą, 2003, Vilnius). 

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).  Stirnoms yra svarbūs žemės ūkio želdiniai (maži miškeliai, krūmai, augalijos 
apsauginės juostos laukuose, sodai, sodybviečių želdiniai). Sugebėdama gerai  prisitaikyti ir nebijodama žmogaus   
kaimynystės stirna gyvena ir žemės ūkio kultūrose (Baleišis ir kt., 1998).  Šernai aptinkami visoje respublikoje, tačiau 
daugiausia veisiasi  drėgnuose lapuočių ir mišriuose miškuose. Dideliuose miškų masyvuose šernų šeimos, kurias 
sudaro suaugusios  patelės  su  pirmamečiais  ir  antramečiais jaunikliais, gyvena sėsliai (Budrys, 1968). Šernai sėslūs 
tol, kol yra pakankamai maisto, ir žvėrys nebaidomi. Išbaidyti per parą gali nueiti apie 10–20 km. Priklausomai nuo 
amžiaus ir lyties, vidutiniškai per parą nueina nuo 0,3 iki 10,5 km (Malinauskas, 2008). V. Padaigos (1996) teigimu, 
šernų perėjimų nuotolis per parą žiemą 5–6 km, vasarą 10–12 km, rudenį 2–5 km, prieš žiemą iki 15 km. Šernų bandos 
gyvenamasis plotas, nesant reguliaraus trikdymo, yra apie 250 ha. 

Dabartiniu metu pasaulyje vykdoma daug prevencinės veiklos: žvėrių migracijos vietose mažinamas leistinas 
automobilių greitis, įrengiami tiltai laukiniams gyvūnas ir įvairios perėjos siekiant sumažinti gyvūnų žuvimus,  
susidūrimus keliuose su transporto priemonėmis. Pagrindinė problema yra tai, jog mirtingumas keliuose  didelis. 
Paskaičiuota, kad nuo 1978 metų užfiksuota net 80 000 žuvusių gyvūnų Anglijoje (Leonard Sielecki, WARS, 2003 m.). 
Lietuvoje ši problema nėra plačiai nagrinėta, tyrimų apimtys mažos arba jų visai nėra.  

Iškelta hipotezė, kad laukiniai gyvūnai dažniausiai pakliūna į eismo įvykius tamsiu paros metu.  
 
Darbo tikslas – nustatyti laukinių gyvūnų susidūrimų su autotransporto priemonėmis dėsningumus Utenos apskrityje. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti, kokios laukinių gyvūnų rūšys dažniausiai susiduria su transporto priemonėmis. 
2. Nustatyti laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto priemonėmis priklausomybę nuo metų laiko. 
3. Ištirti paros laiko įtaką susidūrimams su laukiniais gyvūnais. 
4. Nustatyti laukinių gyvūnų išgyvenimo procentą po eismo įvykių. 
5. Nustatyti laukinių gyvūnų susidūrimo su transporto priemonėmis ypatumus skirtinguose rajonuose. 
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

Eismo įvykiai dėl gyvūnų Utenos apskrityje 2016–2017 m. 
 
Tyrimų metodika 
 

Tyrimo metu naudoti  2016–2017 m. duomenys apie įvykius dėl gyvūnų. Analizuoti duomenys Utenos apskrityje 
– Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Utenos ir Zarasų rajonuose. Tyrimo metu fiksuoti pranešimai:  eismo įvykiai dėl 
gyvūnų, nurodyta gyvūno rūšis, data, laikas ir rajonas, gyvūno ar gyvūnų mirtingumas po eismo įvykio. Eismo įvykių 
duomenys, pasiskirstymas nustatytas taikant MS Excel ir Statistica programas. 

  
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Atlikus tyrimą nustatyta, kad per visą tyrimo laikotarpį 2016 –2017 m. Utenos apskrityje užfiksuota 1464 eismo 

įvykiai dėl gyvūnų (1 pav.). Tai sudaro 8,7 proc. įvykių nuo 16 448 visos Lietuvos eismo įvykių dėl laukinių gyvūnų.  
 

 
 15 pav. Bendras eismo įvykių palyginimas Utenos apskrityje ir visoje Lietuvoje 
 

Analizuojant gautus duomenis, buvo nustatyta, kad net 87 proc. patekusių į eismo įvykius laukinių gyvūnų yra 
stirna (Capreolus capreolus) (2 pav.). Stirnos buvo pakliuvusios į eismo įvykius net 1279 kartus. Antroje vietoje pagal 
dažnumą susiduriant su autotransporto priemonėmis yra briedis (Alces alces), šie gyvūnai per tyrimo laikotarpį į eismo 
įvykius pakliuvo 62 kartus, tai sudaro 4 proc. visų eismo įvykių. Trečioje vietoje – šernas (Sus scrofa), šie gyvūnai į 
eismo įvykius pakliuvo 36 kartus, tai sudaro 2 proc. visų eismo įvykių skaičiaus. Mažiausiai į eismo įvykius patenka 
voverės (Sciurus vulgaris) ir pelėdos (Strix aluco).  Plėšrūnų (lapių, mangutų), patekusių į eismo įvykius, skaičius nėra 
didelis, nes jiems  patekus į eismo įvykius, tačiau nepadarius žalos materialiajam turtui apie eismo įvykį nėra 
pranešama. 
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2 pav. Laukinių gyvūnų pasiskirstymas eismo įvykiuose 2016–2017 m. Utenos apskrityje 
 

Tyrimo metu (2016–2017 m.) nustatyta, kad didžiausias eismo įvykių skaičius yra šaltuoju metų laikotarpiu, 
lapkričio–sausio mėnesiais (3 pav.). Taip pat nustatytas didelis eismo įvykių skaičiaus padidėjimas gegužės mėnesį. 

 

 
3 pav. Eismo įvykių su gyvūnais pasiskirstymas mėnesiais 
 

Išanalizavus duomenis nustatyta, kad išsiskiria du laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto priemonėmis 
laikotarpiai per parą. Pirmasis pikas yra ryte nuo 7:00 iki 9:00, antrasis pikas yra vakare nuo 17:00 iki 19:00 (4 pav.). 
Tokiam dideliam eismo įvykių skaičiaus šoktelėjimui įtakos turi žmonių gyvenimo būdas. Ryte nuo 7:00 iki 9:00 
vykstama į darbo vietas ir tada būna didžiausias autotransporto priemonių kiekis keliuose. Tas pats vyksta ir vakarinio 
piko metu, nes nuo 17:00 iki 19:00 žmonės grįžta į namus po dienos darbų, todėl taip pat autotransporto priemonių 
kiekis keliuose būna didžiausias.  
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4 pav. Laukinių gyvūnų susidūrimų su transporto priemonėmis priklausomybė nuo paros laiko 
 

Analizuojant  duomenis nustatyta, kad 2016 metais Utenos apskrityje mirtinai sužalotų gyvūnų skaičius buvo 
543 vnt., o sužeistų ar išgyvenusių susidūrimą – 132 vnt. (5 pav.)  2017 metais mirtinai sužalotų gyvūnų skaičius 635, 
sužeistų ar išgyvenusių – 135. Tyrimo metu eismo įvykiuose mirtinai sužalotų gyvūnų buvo 82 proc., išgyveno ar buvo 
sužaloti tik 18 proc. gyvūnų.  
 

 
5 pav. Į eismo įvykius pakliuvusių laukinių gyvūnų sužalojimai 

 
Tyrimo metu (2016–2017 m.) nustatyta, kad Utenos rajone eismo įvykių skaičius dėl laukinių gyvūnų yra 

didžiausias – 27 proc. (6 pav.). Tokiai statistikai turi įtakos didžiausias gyventojų skaičius apskrityje. 
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6 pav. Susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičius pagal rajonus 2016–2017 m. 

 
Išvados 
 

1. Stirna (Capreolus capreolus) sudaro didžiąją dalį susidūrimų skaičaus – 87 proc. visų eismo įvykių.  
2. Daugiausia susidūrimų įvyksta šaltuoju metų laiku – lapkričio–sausio mėnesiais.  
3. Eismo įvykių skaičius labai padidėja ryte ir vakare nuo 7:00 iki 9:00 ir 17:00 iki 19:00. 
4. Nustatyta, kad po eismo įvykių išgyvena 18 proc. laukinių gyvūnų. 
5. Utenos rajone eismo įvykių skaičius yra didžiausias visoje Utenos apskrityje. 
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TRAFFIC INCIDENTS WITH WILD ANIMALS IN UTENA DISTRICT 
 
Linas DANAUSKAS 
 
Summary 

 
In the civilized world, wildlife areas are decreasing, the number of people who are growing rapidly and 
the number of newly built territories or new ways of gaining vacillation is increasingly losing territory for 
wildlife, Lithuania is no exception. The number of collisions of wild animals on roads with motor vehicles 
is increasing every year. The aim of this work is to determine the regularities of wildlife encounters with 
motor vehicles in Utena County. To achieve this, the messenger center data was used to process the MS. 
Results from Excel and Statistica. It was determined that in Utena region the number of car accidents with 
wildlife is highest - 27 percent. The largest number of car accidents is during the cold season. There are 
two periods per day for auto attendance rates. The first peak is in the morning from 7:00 to 9:00 and the 
second peak is in the evening from 17:00 to 19:00. Analyzing the data received, it was found that even 
87proc. In wild animals involved in an accident, roe deer (Capreolus capreolus) is the most common one. 
18 percent of all animals, who participated in car accident, survived. It was also noticed that the number 
of predators (foxes, moguls) entering the car accident is not high. When there is no damage caused, the 
accident is not being reported.  

Keywords: Car accident with animals, roe deer, wild animals, frequency of accidents, crash with wild 
animals, accidents with wild animals. 
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Ekologijos sekcija 

AB „ACHEMA“ VEIKLOS ZONOJE AUGANČIŲ PUŠYNŲ SĖKLŲ DAIGUMO  
SKIRTUMAI 

Lauryna MARCINKEVIČIŪTĖ 
Santrauka 

Lietuvoje vyraujanti medžių rūšis yra paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.), ji užima 38,1 proc. šalies miškų 
ploto. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninio padalinio veiklos zonos centrinėje dalyje 1965 m. įkurta 
azotinių trąšų gamykla AB „Achema“.  Nuo 1979 m. dėl AB ,,Achema“ išmetamų teršalų poveikio prasidėjo 
masinis miškų džiūvimas. Šiame darbe įvertinti AB „Achema“ veiklos zonoje augančių pušynų sėklų daigumo 
skirtumai, jie lyginami su kontroliniu medynu, nesančiu veiklos zonoje. Tyrimui atlikti buvo iškelti šie tikslai:  
atrinkti tiriamus medynus AB ,,Achema“ veiklos zonoje, surinkti tiriamo kiekio derlių einamaisiais metais, 
paruošti sėklas daiginti, sėti, fiksuoti lyginamuosius parametrus ir išaiškinti galbūt skirtingo daigumo priežastis. 
Rezultatai parodė, kad skirtinguose tyrimo objektuose sėklų svoriai beveik nesiskiria. Geriausias sėklų daigumas 
užfiksuotas kontroliniame medyne (sudygo 83 % visų daiginamų sėklų) ir naujoje sėklinėje plantacijoje (78 %), 
mažiausias – AB „Achema“ veiklos zonoje esančiame medyne (31 %). Atsižvelgiant į sėklų spalvą, rezultatai 
parodė, kad tamsios spalvos sėklos daigumas buvo geriausias – 55 % nuo visų sudygusių sėklų, margos sėklos – 
31 %, o šviesios spalvos sėklų sudygo tik 14 %. Nustatyta, kad 75 % visų daiginamų sėklų sudygo per pirmas 7 
daiginimo dienas, o per likusį daiginimo laikotarpį sėklų daigumas labai sumažėjo. Rezultatai, lyginant su 
kontroliniu medynu, skiriasi fiksuojant ženklius daigumo skirtumus, kurie gali būti veikiami AB „Achema“ 
veiklos. 

Raktiniai žodžiai: tarša, sėklos, daigumas, paprastoji pušis. 

 
Įvadas 

Medžiai yra vieni jautriausių aplinkos būklės indikatorių, iš visų gyvybės formų labiausiai tinkamų aplinkos 
pokyčiams vertinti. Dėl lajų struktūros ypatumų medžiai glaudžiau kontaktuoja su atmosfera ir daugiau negu kitos 
augalijos formos filtruoja pernešamo oro masę, anatominiais ir morfologiniais požymiais indikuoja miško ekosistemos 
būklę. 

Lietuvoje vyraujanti medžių rūšis yra paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.), ji užima 38,1 proc. šalies miškų 
ploto. Didžiausi jų miškų plotai išsidėstę rytų, pietryčių ir pietų Lietuvoje, taip pat vakarų Lietuvoje pajūrio zonoje. 
Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) yra amžinai žaliuojantis medis, jautri užterštam orui, mėgstanti smėlio 
dirvožemius, labiausiai paplitusi Lietuvos teritorijoje medžių rūšis.  

Lietuvoje ši spygliuočių rūšis yra viena vertingiausių ir svarbiausių dėl savo ekologinės vertės, medienos 
produkcijos ir miškininkystės reikšmingumo bei svarbi bus ateityje apželdinant vis didesnius žemės ūkio paskirties 
žemės plotus (Danusevičius, 2000). Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio spygliuočių miškų būklė išsamiai tiriama prie 
didžiausių Lietuvos stacionarių atmosferos taršos šaltinių: AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“ ir AB „Mažeikių 
nafta“ (Kairiūkštis ir kt., 1994; Kupčinskienė, 1996; Armolaitis ir kt., 2001).   

Azotinių trąšų gamykla AB ,,Achema“ įkurta 1965 m. centrinėje Lietuvos dalyje, šalia Neries ir Šventosios upių 
santakos. Ji  yra didžiausia Baltijos šalyse ir vienas didžiausių vietinės taršos šaltinių Lietuvoje, teršaluose vyrauja 
anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO₂), azoto dioksidas (NO₂), amoniakas (NH₃) ir mineralinės dulkės 
(Stravinskienė, 2002). Pirmieji aplinkinių miškų pakenkimo požymiai nustatyti 1972 m., kai šalia gamyklos žuvusių 
medynų plotas siekė 1,5 ha, o 1976 m. padidėjo iki 6 ha. Nuo 1979 m. dėl AB ,,Achema“ išmetamų teršalų poveikio 
prasidėjo masinis miškų džiūvimas.  

 
Darbo tikslas – nustatyti azotinių trąšų gamyklos AB „Achema“ veiklos zonoje augančių pušynų sėklų daigumo 
skirtumus. 
 

Uždaviniai 
1. Atrinkti tiriamus pušynų medynus, sėklines plantacijas AB „Achema“ veiklos zonoje, surinkti tiriamo 

kiekio derlių einamaisiais metais. 
2. Paruošti sėklas daiginti, jas daiginti, stebėti ir fiksuoti lyginamuosius parametrus. 
3. Išaiškinti galimas skirtingo daigumo priežastis. 
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninio padalinio veiklos zonoje esančios skirtingo amžiaus pušies 
sėklinės plantacijos (Pageležių girininkija), pušies medynas, esantis AB „Achema“ veiklos zonoje (Upninkų 
girininkija), ir kontrolinis pušies medynas (Užusalių girininkija). 
 
Tyrimų metodika 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninio padalinio veiklos zonoje 2016 metais buvo atrinkti tyrimo 
objektai (1 paveikslas), iš jų kiekvienais einamaisiais metais buvo atrenkama 100 vienetų vidutinio dydžio pušies 
kankorėžių, siekiant iš jų gauti sėklų:  

• Pušies sėklinė plantacija [SP(n)] (Pageležių girininkija; Miško kvartalas 256; Sklypas 8; Amžius 23); 
• Pušies sėklinė plantacija [SP(s)] (Pageležių girininkija; Miško kvartalas 164; Sklypas 27; Amžius 45); 
• Pušies medynas AB „Achema“ veiklos zonoje [AZ] (Upninkų girininkija; Miško kvartalas 6; Sklypas 13; 

Amžius 55); 
• Kontrolinis pušies medynas [KM] (Užusalių girininkija; Miško kvartalas 18; Sklypas 3; Amžius 55). 

 
1 pav. Tyrimo objektų išsidėstymas prie AB „Achema“  

Atrinkti kankorėžiai buvo aižomi vienodomis sąlygomis. Sėklos daiginamos dviem etapais kartojant tuos pačius 
metodus, kiekvienam bandymui atrenkant atsitiktiniu būdu po 400 vnt., kiekvienam variantui prieš daiginimą nustatant 
jų svorį. Daiginama  BCC daigykloje po 100 vnt. kiekvienoje Petri lėkštelėje, atliekant keturis pakartojimus, palaikant 
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pastovų apšvietimą ir 25º C temperatūrą. Daiginimas truko 21 dieną nustatytu laiku (po 7 dienų, 10 dienų, 15 dienų ir 
21 dienos), fiksuojant duomenis ir vertinant parametrus. Fiksuojant duomenis buvo vertinama naujai sudygusių sėklų 
kiekis, luobelės spalva, daigumo procentai. Pirmasis daiginimo etapas pradėtas 2017 11 27, antrasis 2018 01 25. 
Rezultatai ir jų aptarimas 

Vienodomis sąlygomis 2017 metų lapkričio mėn. išaižius po 100 vnt. kiekvieno objekto kankorėžių, atsitiktiniu 
būdu buvo atrinktos 2 partijos sėklų po 400 vnt. kiekvienam tyrimo objektui (iš viso po 800 vnt. sėklų kiekvienam 
tyrimo objektui), prieš daiginimą pasvertos, nustatyta jų masė. Sėklų svėrimo rezultatai pateikiami 2 paveiksle. 
 

 
2 pav. Pušies sėklų svoris skirtingose plantacijose 

Sėklų svėrimo rezultatai, pateikti 2 paveiksle, rodo, kad skirtinguose tyrimo objektuose sėklų svoriai skiriasi 
labai nedaug ir abiejų partijų bendras svoris kinta esant tik 0,7 g paklaidai. 

Sėklų daiginimo bandymai atlikti BCC daigykloje dviem etapais, t. y. bandyme Nr. 1 buvo naudojamos partijos 
Nr. 1 sėklos, jos pradėtos daiginti po 100 sėklų 4 pakartojimais iš kiekvieno tyrimo objekto. Esant keturiems tyrimo 
objektams 2017 11 27 (Bandymas Nr. 1) pradėta daiginti 1600 vnt. sėklų, jų sudygimo parametrai ir duomenys buvo 
fiksuojami 7; 10; 15 ir 21 daiginimo dieną, kiekvieną kartą iš daigyklos pašalinant sudygusias sėklas, o likusias sėklas 
paliekant toliau daiginti. Analogiškai 2018 01 25 buvo atliekamas ir bandymas Nr. 2, naudojant sėklų partiją Nr. 2. Viso 
tyrimo metu buvo daiginama 3200 vnt. paprastosios pušies sėklų (po 800 vnt. iš 4 tyrimo objektų).  Atskirų bandymų ir 
bendri sėklų sudygimo rezultatai daiginimo pabaigoje pateikiami 3 paveiksle. 
 

 
3 pav. Skirtingų pušies plantacijų laboratorinis sėklų daigumas 

SP(n) SP(s) AZ KM
Nr.1 (400 vnt.) 3,0416 2,9989 3,088 2,3862
Nr.2 (400 vnt.) 2,7373 3,0925 2,8633 3,0371
Bendras svoris (800 vnt.) 5,7789 6,0914 5,9513 5,4233
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Kiekviename tyrimo objekte abiejų bandymų metu sėklų sudygimo rezultatai  skiriasi mažai, dėl to yra patikimi, 
tačiau bendrieji rezultatai tyrimo objektuose skiriasi. Geriausias daigumas užfiksuotas kontroliniame medyne (sudygo 
83 % visų daiginamų sėklų), mažesnis daigumas fiksuojamas naujoje sėklinėje plantacijoje (78 %), sena sėklinė 
plantacija – 48 %, o mažiausias sėklų daigumas užfiksuotas AB „Achema“ veiklos zonoje esančiame medyne (tik 31 % 
visų daiginamų sėklų). 

Fiksuojant rezultatus buvo analizuojama sėklų daigumo priklausomybė nuo sėklų luobelės spalvos. Buvo 
išskirtos 3 sėklų luobelės spalvos: tamsi, marga ir šviesi. Sėklų daigumo priklausomybė nuo sėklų spalvos pateikiama 4 
paveiksle. 
 

 
4 pav. Sudygusių sėklų pasiskirstymas pagal spalvą 

Žinant, kad per visą abiejų bandymų daiginimo ciklą sudygo 1919 vnt. sėklų, rezultatai, pateikti 4 paveiksle, 
rodo, kad tamsios spalvos sėklos daigumas buvo geriausias – 55 % nuo visų sudygusių sėklų, margos sėklos – 31 %, o 
šviesios spalvos sėklų sudygo tik 14 %. Tačiau stebima tendencija, kad naujos sėklinės plantacijos ir kontroliniame 
medyne tamsios spalvos sėklos sudaro didžiausią sudygusių sėklų dalį, o likusiuose tyrimo objektuose aiškias 
priklausomybes nuo sėklų spalvos įžvelgti sunku. 

Atliekant tyrimą rezultatai ir parametrai buvo fiksuojami keturis kartus per 21 dienos daiginimo ciklą. Duomenys 
apie sėklų daigumo priklausomybę nuo daiginimo trukmės pateikiami 5 paveiksle. 
 

 
5 pav. Duomenys apie sėklų daigumo priklausomybę nuo daiginimo trukmės 
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Žinant, kad per visą abiejų bandymų daiginimo ciklą sudygo 1919 vnt. sėklų, rezultatai, pateikti 5 paveiksle, 
rodo, kad 75 % visų daiginamų sėklų sudygo per pirmas 7 daiginimo dienas. Per likusį laikotarpį sėklų daigumas labai 
sumažėjo. Ši tendencija buvo stebima visuose tyrimo objektuose. 
 
Išvados 

1. AB „Achema“ veiklos zona turi neigiamą įtaką paprastosios pušies sėklų daigumui. 
2. Paprastosios pušies sėklų masei AB „Achema“ veiklos zona poveikio neturi. 
3. Paprastosios pušies luobelės spalva gali būti indikatorius daigumui nuspėti. 
4. Paprastosios pušies sėklos didžiausią dygimo energiją turi per pirmas 10 daiginimo dienų. 
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DIFFERENCES OF SEEDS GERMINATION OF PINE TREES GROWING IN PC 
,,ACHEMA“ ACTIVITY AREA 
Lauryna MARCINKEVIČIŪTĖ 
Summary 

In Lithuania ordinary pine tree (Pinus sylvestris L.)  is prevailing kind of tree. It takes 38,1 percent of country‘s 
forest area. In 1965 Public company „Achema“ - nitrogen fertiliser factory was founded at the central part of 
State Forest Enterprise Jonava regional unit activity area. Since 1979 massive forest drying started due to effect 
of emmited pollutants. In this Paper differences of seeds germination of pine trees growing in area of PC 
„Achema“ activity area are compared to control nursaries from non-activity area. The goals of the research: to 
select appropriate nursaries in PC „Achema“ activity area; to assemble current year‘s harvest of  researching 
amount; to prepare seeds for germination; to seed; to fixate comparative parameters and to ascertain reasons of 
possibly different germination. The results showed that weights of seeds in different research objects almost do 
not differ. The best seeds germination was fixated in control nursary (spit out 83% of all germinating seeds) and 
new seed plantation (78%), the lowest –  in nursary situated in PC „Achema“ activity area (31%).  Considering 
colour of the seeds results showed that germination of dark seeds was the best - 55% of all 75%, colourful seeds 
- 31%, and light seeds barely 14%. It was established that 75% of all germinating seeds spit out during  seven 
days of germination. During the rest period the seed germination decreased greatly. The results differ comparing 
to control nursary fixating great germination differences which may be caused by action of PC „Achema“. 

Keywords: pollution, seeds, germination, scots pine. 
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Ekologijos sekcija 

ATRANKINĖS STIRNINŲ MEDŽIOKLĖS 2006–2017 METAIS REZULTATŲ ANALIZĖ 
RASEINIŲ RAJONE 
 
Karolis PEČKAITIS 
 
Santrauka 
 

Stirninų ragai yra šių gyvūnų gyvenamosios aplinkos, individų sveikatingumo rodiklis. Ragai yra ir trofėjus, jo 
kokybę apibūdina skėtra, šakotumas, simetriškumas bei masė. Tyrimo metu buvo ištirta 55 stirninų ragai ir 
kaukolės. Dauguma ištirtų trofėjų 61,8 proc. (n = 34) priklausė viduramžiams patinams, jų amžius 3–4 metai. 
Išanalizavus duomenis nustatyta, kad  85,3  proc. viduramžių (3–4 m.) patinų ragų ilgis buvo simetriškas. 
Vertinant šakų skaičių, net 88,3 proc. viduramžių patinų turėjo vienodą abiejų ragų šakų skaičių. Didžiausia 
kaukolės  masė užfiksuota brandžių stirnų patinų amžiaus grupėje – 0,395 kg. Tyrimo laikotarpiu nustatyta, kad 
stirninų masė didėjo, o asimetriškumas mažėjo viduramžių stirninų klasėje. 

 
Raktiniai žodžiai: atrankinė medžioklė, stirninai, trofėjiniai bioindikatoriai. 

Įvadas 

Šiuolaikinės medžioklės tikslas dažnai yra trofėjiniai gyvūnųai. Pagrindiniams elninių žvėrių trofėjams 
priskiriami ir stirninų ragai. Patino ragų kokybė priklauso nuo individo genetinių savybių, ligų ar kitų patologijų bei 
amžiaus. Remiantis B. Pokorny tyrimais (2006), stirnų patinai kaupia sunkiuosius metalus ir kitas chemines medžiagas, 
esančias gamtoje, jos veikia ne tik stirninų sveikatą, tačiau ir jų ragų būklę.  

Nors Europoje atrankinė elninių žvėrių medžioklė vyksta daugelyje šalių (Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje ir Vokietijoje), iš trijų Baltijos valstybių tik Lietuvoje reglamentuota selekcinė elninių žvėrių medžioklė. 
Taigi, išsilavinę medžiotojai-selekcininkai  gali veikti kaip svarbūs ekologiniai  ir evoliuciniai veiksniai, atliekantys 
kryptingą žvėrių atranką. 

Britų mokslininkai nustatė (Milner et al., 2006), kad atrankinė medžioklė turi mažai įtakos, kai aplinka yra 
santykinai pastovi. Apžvelgus mokslinius straipsnius apie Lietuvos stirninų medžioklę, trofėjų kokybę bei jų 
priklausomybę nuo tam tikrų veiksnių, pastebėta, kad informacijos apie atrankinės medžioklės poveikį stirninų 
trofėjams trūksta (Baleišis ir kt., 2003). Ypač mažai turime informacijos apie stirninų trofėjinės brandos vystymąsi 
mažose teritorijoje ateityje.  
 
Darbo tikslas – įvertinti trofėjinės stirninų medžioklės Raseinių rajone rezultatus dešimties metų laikotarpiu. 
 

Uždaviniai:  

1. Atlikti sumedžiotų stirninų ragų morfometrinius matavimus. 
2. Įvertinti stirninų populiacijos būklę pagal trofėjinius indikatorius ir selekcinės medžioklės įtaką trofėjų 

kokybei. 
 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

2006–2017 metais Raseinių rajone sumedžiotų stirninų ragai ir kaukolės. 
 
Tyrimų metodika 

Tyrimo duomenys surinkti iš Raseinių rajono trofėjų parodų katalogų  ir asmeninės kolekcijos. Ištirta 55 stirninų 
kaukolės ir ragai. Tyrimo metu atlikti morfometriniai kaukolės matavimai paremti J. Prūsaitės ir bendraautorių knygoje 
„Lietuvos fauna – žinduoliai“ pateikta metodika. Stirninų ragų morfometriniai matavimai atlikti remiantis tarptautine 
CIC trofėjų vertinimo metodologija. Tyrimo metu išmatuota 10 skirtingų vieno individo kaukolės ir ragų matmenų. 
Trofėjai buvo apžiūrėti vizualiniu būdu ir nustatytas stirninų amžius pagal krūminio (M2) danties nudilimą bei kaukolės 
siūlių suaugimą.  Gauti duomenys sugrupuoti ir pateikti statistinei analizei. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 

Tyrimas buvo atliekamas pasitelkus 2006–2017 metų trofėjų apžiūros katalogus ir analizuojant asmeninės 
kolekcijos trofėjus. Išmatuotos 55 stirninų kaukolės su ragais. Remiantis 1 paveikslu, kuriame pavaizduotas stirninų 
suskirstymas pagal amžių, galima teigti, kad 61,8 proc. (n = 34) ištirtų trofėjų priklausė viduramžiams patinams. 16,3 
proc. (n = 9) tyrime naudotų kaukolių buvo brandžių patinų. Mažiausią dalį sudarė jauni (n = 6; 10,1 proc.), seni (n = 5; 
9,1 proc.) ir metiniai (n = 1; 2,7 proc.) stirninai.  
 

 

1 pav. Stirninų pasiskirstymas pagal amžiaus klases 

Remiantis L. Balčiausko ir bendraautorių tyrimo išvadomis (2017), jaunesni stirnų patinai augina ragus greičiau, 
todėl 3 ar 4 metų stirnino ragai būna panašaus dydžio, kaip ir 6 metų patino. Dėl šios priežasties medžiotojai-
selekcininkai turėtų atsižvelgti į ragų dydį, gyvūno eksterjerą ir eiseną. 

Išanalizavus tyrimo duomenis, buvo įvertintas simetriškumas pagal dešiniojo ir kairiojo ragų ilgių skirtumus 
(paklaida 1 cm, nes nuo šio dydžio skaičiuojama rago atšaka) bei šakų skaičių. Rezultatai pateikiami 2 paveiksle. 
Išanalizavus gautus duomenis,  pastebėta, kad  85,3  proc. (n = 29)  viduramžių (3–4 m.) patinų ragų ilgis buvo 
simetriškas. Vertinant šakų skaičių, net 88,3 proc.  (n = 30) viduramžių patinų turėjo vienodą abiejų ragų šakų skaičių. 
Tyrimo metu užregistruotas vienas iešmaragis jauniklis, jo ragų ilgis skyrėsi daugiau nei 0,5 cm. Kitų amžiaus klasių 
stirninų pastebėtas panašus ragų ilgio ir šakų skaičiaus simetriškumas (2 pav.). 

Tyrėjams įvertinus Baltijos šalyse sumedžiotų stirninų ragų asimetriškumą, pastebėta tendencija, kad trumpesnių 
ragų asimetriškumas beveik lygus nuliui (Balčiauskas et al., 2017), o ilgesni ragai labiau linkę būti skirtingo ilgio. 
Pelabon ir bendraautorių teigimu (1998)), ragų asimetriškumui turi įtakos ir populiacijos tankumas, aplinkos sąlygos bei 
amžius. Didėjant stirninų skaičiui populiacijoje, net ir jaunesniems patinams būdinga ragų asimetrija, o mažesnėse 
populiacijose ir vyresni patinai augina simetriškus ragus (Pelabon and  Braukelen, 1998).  
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2 pav. Stirninų pasiskirstymas pagal ragų ilgio bei šakų skaičiaus simetriškumą atskirose amžiaus klasėse 

Išanalizavus morfometrinius duomenis, nustatyta ragų  masės priklausomybė nuo amžiaus. 3 paveiksle 
pavaizduoti visų amžiaus klasių stirninų trofėjų masės vidurkiai. Didžiausia masė užfiksuota brandžių patinų amžiaus 
grupės – 0,395 kg. Mokslinių tyrimų duomenimis (Balčiauskas et al., 2017, Baleišis ir kt., 2003), tai yra stirninų trofėjų 
masės pikas, vėliau senesnių stirninų ragų masė mažėja, jie tampa ploni, iškrypsta, mažėja šakų skaičius (3 pav.).  

Remiantis L. Balčiausko moksliniu tyrimu (2017), vidutinė 5 metų stirnino ragų masė Lietuvoje 0,455 kg. Tai 60 
gramų daugiau negu nustatyta šiame tyrime. Tam įtakos galėjo turėti tai, kad Balčiausko tyrime (2017) buvo naudojami 
parodų trofėjai iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos, o šiame konkrečiame tyrime buvo renkami ragai tik iš Raseinių 
rajono.  

 

 
3 pav. Trofėjų  masės vidurkio pasiskirstymas pagal stirninų amžių 

 

Remiantis surinktais duomenimis, pateiktais 4 paveiksle,  viduramžių ir brandžių patinų amžiaus klasių 
stirninų ragų masė didėja. Išanalizavus trofėjų ragų simetriškumą, viduramžių stirninų ragų ilgių skirtumas mažėja, 
lyginant 2006 m.  ir 2017 m. duomenis. Brandžių stirninų amžiaus klasėje asimetriškumas didėja laiko požiūriu. Šie 
duomenys buvo pasirinkti dėl pakankamo viduramžių ir brandžių stirninų kiekio 2006, 2010 ir 2017 m. Stirninų masė ir 
ragų ilgių skirtumas yra tinkami rodikliai trofėjų būklei įvertinti. 
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4 pav. Stirninų ragų masės ir ragų ilgio skirtumo pasiskirstymas pagal sumedžiojimo metus  

Išvados 

1. Didžiąją tyrimų  imties dalį sudarė viduramžiai  stirninai, turintys trečius ir ketvirtus ragus (64,7 proc.). 
2. Išanalizavus duomenis nustatyta, kad  85,3  proc. viduramžių (3–4 m.) patinų ragų ilgis buvo simetriškas. 

Vertinant šakų skaičių, net  88,3 proc. viduramžių  patinų turėjo vienodą abiejų ragų šakų skaičių.  
3. Didžiausia vidutinė ragų masė užfiksuota brandžių  patinų amžiaus grupės – 0,395 kg. 
4. Tyrimo laikotarpiu nustatyta, kad stirninų masė didėjo, o viduramžių stirninų klasės asimetriškumas mažėjo. 
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RESEARCH ANALYSIS OF SELECTIVE ROE DEER HUNTINGS IN 2006 – 2017 ON 
RASEINIAI DISTRICT 
 
Karolis PEČKAITIS 

Summary 

 
The roe deer antlers are an indicator of the living environment of these animals, and the health of individuals. 
Antlers are also a trophy, which quality is described by the noun, sprawl, symmetry and mass. In the study, 55 
roe deer antlers were investigated. Most of the trophies  61.8 percent (n = 34) belonged to adult males aged 3 to 
4 years. Analysis of the data showed that 85.3% adult (3-4 years old) male antler were symmetrical. Meanwhile, 
when evaluating the number of branches, 88.3% adult males had the same number of branches in both antlers. 
The highest weight recorded in the  mature age group of roe deer males is 0.395 kg.  
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During the research period it was determined that the weight of roe deer antlers  increased and its asymmetry 
decreased in the middle age class. 
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Ekologijos sekcija 

KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ ĮTAKA PAPRASTŲJŲ FAZANŲ AUGINIMUI IR VEISIMUI 
APTVARUOSE 
 
Mantas RAGOŽIUS 
 
Santrauka 
 

Tyrimams atlikti pasirinkta 3 aptvarai, juose auginamos 3 paprastųjų fazanų šeimos (po 1 patiną ir 6 pateles). Jie 
buvo lesinami natūraliais pašarais, o viena šeima – natūraliais bei kombinuotaisiais pašarais. 
Nustatyta, kad lesinimas pilnaverčiais ir pilnai subalansuotais pagal maisto medžiagas lesalais turi didelės įtakos 
kiaušinių dėčiai. Daugiausia surinkta kiaušinių (180 vnt.) buvo tame aptvare, kur fazanų šeimyna buvo lesinama 
natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais, surinkta gegužės mėnesį, kai vidutinė paros temperatūra siekė 12,9 °C. 
Pastebėta, kad esant žemesnei dienos temperatūrai randaamas didesnis kiaušinių skaičius, tačiau nustatytas 
statistiškai nepatikimas ryšys (p > 0,05) tarp kiaušinių skaičiaus ir temperatūros. Dauguma surinktų kiaušinių 
svėrė 25–29 g, tačiau pasitaikė ir keletas kiaušinių, kurie svėrė 13–15 g ir daugiau kaip 34 g. Per mažą kiaušinių 
svorį galėjo lemti per mažas energijos ir baltymų kiekis lesaluose arba ligos, o per didelį – per gausiai lesinami 
paukščiai. 

Raktiniai žodžiai: paprastasis fazanas, kiaušinių dėtis, natūralūs pašarai, natūralūs ir kombinuotieji pašarai. 
 
Įvadas 
 

Pasaulyje viena iš svarbesnių vystomų žemės ūkio šakų yra paukštininkystė (Skurdenienė ir kt., 2007). Tai viena 
produktyviausių gyvulininkystės šakų, nes paukščiai subręsta ir auga greitai, yra vislūs, gyvybingi ir gana produktyvūs 
(Aniulienė, 2004, Windhorst, 2010). Dažniausiai iš paukštininkystės ūkio šakos yra auginami naminiai paukščiai, o 
paprastieji fazanai auginami medžioklės tikslais.  

Paprastasis fazanas Lietuvoje yra introdukuota rūšis, kilęs iš Pietryčių Azijos ir nelaisvėje veisiamas 
medžiojamasis paukštis. Iš nelaisvės pasprukę fazanai gali veistis ir natūraliomis sąlygomis, tačiau jiems išgyventi  ypač 
sunku dėl šaltų žiemų ir plėšrūnų gausos (lapės, mangutai, plėšrieji paukščiai). Dažniausiai į laisvę paprastieji fazanai 
paleidžiami medžioklės tikslais ir natūralioje aplinkoje dažnesnis yra vidurio Lietuvoje (Jusys ir kt., 2012). V. Jusys su 
bendraautoriais (2012) teigia, kad paprastieji fazanai gali būti aptinkami ir kitose Lietuvos dalyse, nes priskaičiuota 
daugiau nei 20 veislynų, tačiau išlikę tik keli fazanų veisimo ūkiai. 

Norint sėkmingai ir produktyviai išauginti paukščius, reikia išperinti daug stipraus ir gyvybingo prieauglio. 
Atsižvelgiant į paukščių embriono vystymosi biologines ypatybes, svarbiausios yra dvi sąlygos: kiaušinių kokybė ir 
išorinė aplinka, veikianti embrionų vystymąsi (Juškienė ir kt., 2004). Vystydamasis embrionas iš aplinkos gauna tik 
deguonį, visa kita, kas būtina, yra kiaušinyje. Jei kiaušinyje nėra visų reikiamų maisto medžiagų, sutrinka embriono 
medžiagų apykaita, kai kuriais atvejais jis žūva, todėl, prieš renkant kiaušinius inkubuoti, paukščiai turi būti lesinami 
pilnaverčiais ir pilnai subalansuotais pagal maisto medžiagas lesalais (Wageningen et al., 2004). 
 
Darbo tikslas – ištirti nelaisvėje auginamų paprastųjų fazanų (Phasianus colchicus L.) auginimo ir veisimo ypatybes. 
 
Uždaviniai: 
 

1. Įvertinti kiaušinių skaičiaus dinamiką ir dėjimo intensyvumą.   
2. Įvertinti kiaušinių skaičiaus dinamiką nuo meteorologinių sąlygų. 
3. Įvertinti kombinuotųjų pašarų įtaką kiaušinių produktyvumui.  

 
Tyrimo objektas ir vieta 
 

Pietų Lietuvoje aptvare auginami paprastieji fazanai (Phasianus colchicus L.).  
 
Tyrimo metodika 
 

Tyrimams atlikti pasirinkti 3 aptvarai, juose auginamos 3 fazanų šeimos: po 1 patiną ir 6 pateles. Nuo vasario 1 
dienos dvi fazanų šeimos pradėtos lesinti natūraliais pašarais (žolė, grūdai, daržovės, įvairių augalų sėklos), o kita šeima 
– natūraliais bei kombinuotaisiais (baltyminiai vitamininiai mineralai) pašarais.  

Nuo balandžio 4 dienos (pirmoji kiaušinių dėtis) kiekvieną dieną 19 val. iš aptvarų buvo surenkami,  
suskaičiuojami ir pasveriami kiaušiniai. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Nuo pirmosios kiaušinių dėties iki dėjimo pabaigos (nuo balandžio 4 d. iki birželio 12 d.) iš viso buvo surinkta 
423 paprastųjų fazanų kiaušiniai. Daugiausia kiaušinių (180 vnt.) surinkta iš 2 aptvaro, kur fazanų šeimyna buvo 
lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais, o mažiausiai – 3 aptvare (107 vnt.), kur buvo auginami antrų metų 
fazanai, lesinami tik natūraliais pašarais (1 pav.). Analizuojant kiaušinių dėtis pagal mėnesius, daugiausia kiaušinių 
surinkta gegužės mėnesį, o mažiausiai – birželio mėnesį. Kaip matyti iš 1 pav. duomenų, 3 aptvare auginamų antrų 
metų fazanų kiaušinių dėtis buvo 2 mėnesius (balandis–gegužė).  

 

 
1 pav. Surinktų kiaušinių kiekis skirtingo lesinimo aptvaruose 
 

Pirmoji kiaušinių dėtis užfiksuota aptvare Nr. 2, kur fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir 
kombinuotaisiais pašarais ir balandžio 4 dieną buvo surinkta daugiausia kiaušinių (8 vnt.) (2 pav.). Balandžio 7 dieną 
pirmoji dėtis užfiksuota aptvare Nr. 3, kur auginami antrų metų fazanai, lesinami tik natūraliais pašarais, o aptvare Nr. 2 
– balandžio 9 dieną. 

 

 
2 pav. Surinktų kiaušinių pasiskirstymas balandžio mėnesį 

 
Analizuojant kiaušinių dėtis pagal mėnesio temperatūrą, nustatyta, kad esant žemesnei temperatūrai  aptinkamas 

didesnis kiaušinių skaičius (2 pav.). Tačiau nustatytas statistiškai nepatikimas ryšys (p > 0,05) tarp kiaušinių skaičiaus ir 
temperatūros (1 lentelė).  
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Gegužės mėnesį daugiausia kiaušinių (po 6 vnt.) surinkta gegužės 10 ir 23 dienomis aptvare Nr. 2, kur fazanų 
šeimyna buvo lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais, bei gegužės 17 dieną aptvare Nr. 1, kur fazanų šeimyna 
buvo lesinama tik natūraliais pašarais (3 pav.). Analizuojant kiaušinių dėtis pagal mėnesio temperatūrą, nustatyta, kad 
esant aukščiausiai temperatūrai (19,5 °C, gegužės 20 d.) surinkta mažiausiai kiaušinių, t. y. po 1 kiaušinį aptvare Nr. 1 ir 
Nr. 3, o aptvare Nr. 2 – 2 kiaušiniai. Esant žemiausiai gegužės mėnesio temperatūrai (2,6 °C, gegužės 10 d.) surinkta 
daugiausiai kiaušinių, t. y. 6 kiaušiniai aptvare Nr. 2 ir 4 kiaušiniai aptvare Nr. 1. 
 

 
3 pav. Surinktų kiaušinių pasiskirstymas gegužės mėnesį 
 

Kiaušinių dėties pabaiga užfiksuota iki birželio 12 dienos aptvare Nr. 2, kur fazanų šeimyna buvo lesinama 
natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais, o aptvare Nr. 1, kur fazanų šeimyna buvo lesinama tik natūraliais pašarais – iki 
birželio 7 dienos (4 pav.). Maksimalus kiaušinių skaičius (po 5 vnt.) surinktas birželio 3 ir 5 dienomis aptvare Nr. 2 bei 
birželio 4 dieną aptvare Nr. 1. Minimalus kiaušinių skaičius (po 1 vnt.) surinktas birželio 2 ir 9 dienomis aptvare Nr. 2, 
kur fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais. 
 

 
4 pav. Surinktų kiaušinių pasiskirstymas birželio mėnesį 

 
Analizuojant kiaušinių dėtis pagal mėnesio temperatūrą, nustatyta, kad esant aukščiausiai temperatūrai (17,5 °C, 

birželio 10 d.) aptvare Nr. 2 surinkta mažiau kiaušinių (3 vnt.) nei esant žemesnei temperatūrai (9,9 °C, birželio 3 d.) – 
5 kiaušiniai (4 pav.). 

Siekiant detaliau nustatyti meteorologinių veiksnių įtaką kiaušinių skaičiui, buvo tirta priklausomybė tarp 
kiaušinių skaičiaus ir temperatūros bei kritulių (1 lentelė). Koreliacinės analizės rezultatai parodė, kad ryšys tarp 
kiaušinių skaičiaus ir meteorologinių veiksnių yra statistiškai nepatikimas (p > 0,05). Tai rodo, kad temperatūra ir 
kritulių kiekis neturi įtakos kiaušinių skaičiui. 
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1 lentelė. Ryšys tarp kiaušinių skaičiaus ir meteorologinių sąlygų (Pearsono koreliacijos koeficientai) 

Meteorologiniai veiksniai Aptvaras Nr. 1 (natūralūs 
pašarai) 

Aptvaras Nr. 2 (natūralūs 
pašarai+kombinuotieji) 

Aptvaras Nr. 3 (natūralūs 
pašarai, 2 metų fazanai) 

Temperatūra 
r reikšmė 
p reikšmė 

 
0,18 
0,17 

 
-0,18 
0,13 

 
0,03 
0,83 

Krituliai 
r reikšmė 
p reikšmė 

 
-0,15 
0,26 

 
0,07 
0,59 

 
-0,05 
0,71 

Pastorintu šriftu pažymėtos reikšmės yra statistiškai patikimos (p < 0,05) 
 

Kaip matyti iš 5 pav. duomenų, dauguma surinktų kiaušinių svėrė 25–29 g, tačiau pasitaikė ir keletas kiaušinių, 
kurie svėrė 13–15 g ir daugiau kaip 34 g. Mažiausias kiaušinio svoris buvo 13 g iš aptvaro Nr. 1, kur fazanų šeimyna 
buvo lesinama tik natūraliais pašarais, o didžiausias svoris – 35 g (1 vnt.) iš aptvaro Nr. 2, kur fazanų šeimyna buvo 
lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais (5 pav.). Per mažą kiaušinių svorį galėjo lemti per mažas energijos ir 
baltymų kiekis lesaluose arba ligos, o per didelį kiaušinių svorį – per gausiai lesinami paukščiai. 
 

 
5 pav. Surinktų kiaušinių svoris pagal grupes 
 

Apibendrinant tyrimų rezultatus galima teigti, jog daugiausia surinkta kiaušinių (180 vnt.) iš 2 aptvaro, kur 
fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir kombinuotaisiais pašarais. Pastebėta, kad esant žemesnei temperatūrai  
aptinkamas didesnis kiaušinių skaičius, tačiau nustatytas statistiškai nepatikimas ryšys (p > 0,05) tarp kiaušinių 
skaičiaus ir temperatūros. Dauguma surinktų kiaušinių svėrė 25–29 g. 

 
Išvados 
 

1. Lesinimas pilnaverčiais ir pilnai subalansuotais pagal maisto medžiagas lesalais turi didelės įtakos kiaušinių 
dėčiai. Daugiausia surinkta kiaušinių (180 vnt.) iš to aptvaro, kur fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir 
kombinuotaisiais pašarais. 

2. Nustatyta, kad esant žemesnei temperatūrai aptinkamas didesnis kiaušinių skaičius, tačiau nustatytas 
statistiškai nepatikimas ryšys (p > 0,05) tarp kiaušinių skaičiaus ir temperatūros. 

3. Per mažas energijos ir baltymų kiekis lesaluose gali lemti anomalų kiaušinių svorį. 
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COMBINED EFFECT OF FEED COMMON PHEASANT CULTIVATION AND 
PROPAGATION ENCLOSURE 
 
Mantas RAGOŽIUS 
 
Summary 
 

For this research, three enclosures were selected, in which lived 3 pheasant families (1 male and 6 female), 
which was feeding natural’s fodder and one family – natural and combined fodder. 
It has been determined that feeding complete and balanced nutrients in feeds has a significant effect on egg 
number. The largest collection of eggs (180 pcs.) was in the pheasant enclosure where pheasant families were 
fed with natural and compound feed. The largest of the eggs were collected in May, when the average daily 
temperature was 12.9°C. It has been observed that a better egg number is detected at a lower day of temperature, 
but a statistically insignificant relationship (p> 0.05) was found between the number of eggs and the temperature. 
Most of the collected eggs weigh 25-29 g, but there were also some anomalies with a weight of 13–15 g and 
more than 34 g. Too little egg weight could have been caused by too little energy and protein in feeds or 
diseases, and  bigger weight – overly feed. 

Keywords: pheasant, egg quantity, natural fodder, natural and combined fodder. 
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Ekologijos sekcija 
 
TAURIŲJŲ ELNIŲ KRANIOMETRINIAI IR TROFĖJINIAI RODIKLIAI VIDURIO 
LIETUVOJE 

 
Andrius ZAPKUS 
 
Santrauka 
 

Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus) – tai elninių (Cervidae) šeimos žinduolis. Šių žinduolių  skirtingų porūšių 
paplitimo, giminingų rūšių kryžminimosi, rūšies evoliucijos, prisitaikymo ar taksonomijos tyrimams aktualūs 
morfometriniai duomenys, tačiau Lietuvoje tauriųjų elnių morfologija tirta tik epizodiškai, nėra išsamios 
kraniometrinės analizės, kuri padėtų plėtojant detalesnius šios rūšies tyrimus. Straipsnyje siekiama nustatyti 
vidurio Lietuvos tauriųjų elnių vidutinius kraniometrinius ir trofėjinius rodiklius. Gauti duomenys sugrupuoti 
pagal amžiaus grupes tam, kad būtų galima atskleisti kraniometrinių ir trofėjinių rodiklių skirtumus tarp 
skirtingų tiriamųjų žinduolių amžiaus grupių. Atlikti tyrimai atskleidė, kad Lietuvos vidurio populiacijoje 
vidutinis kandilobazinis kaukolės ilgis yra 44 cm, nosikaulio ilgis – nuo 15,17 cm iki 16 cm, o vidutinis M2 
aukštis nuo 1,65 cm sumažėja iki 1 cm elniui senstant. Tauriojo elnio ragų vidutinis ilgis 87–88 cm, vidutinė 
skėtra – 67,73 cm, o svoris – 6,78 kg. Vidutiniai vidurio Lietuvos tauriųjų elnių populiacijos kraniometriniai 
rodikliai nuo 3,5 metų amžiau iki 12,5 metų amžiaus kinta nedaug – kaukolė jau būna susiformavusi. Vidutiniai 
tirtų amžiaus klasių ragų rodikliai kinta sparčiau, ir didėjimo tendencija nustatyta visą laikotarpį nuo 3,5 iki 12,5 
metų. 
 
Raktiniai žodžiai: taurusis elnias, kraniometrija, trofėjus, amžiaus klasės. 

 
Įvadas 
 

Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus) – elninių (Cervidae) šeimos žinduolis. Iš įvairių geografinių regionų kilę 
taurieji elniai skiriasi savo kūno svoriu, ragų forma, kailio spalva ir netgi skleidžiamu garsu (Bobek et al., 1992; 
Geptner and Calkin, 1947). Tauriesiems elniams tinkamiausias biotopas – plačialapiai miškai, tačiau šie žvėrys gali 
prisitaikyti gyventi ir blogesnėmis sąlygomis. Taurieji elniai minta labai įvairiu augaliniu maistu: medžių ir krūmų 
lapais, ūgliais, žieve, vaisiais, puskrūmiais, žoline augalija, kerpėmis, grybais ir kultūriniais augalais (Bluzma, 1987). 
Nustatyta, kad suaugęs patinas per parą suėda apie 15 kg pašaro (patelė – 11 kg). Elniai noriai ėda sumedėjusių augalų – 
uosių, ąžuolų, drebulių, karklų, šaltekšnių, šermukšnių lapus, pušų spyglius, ūglius. Žievę dažniausiai laupo nuo uosių, 
drebulių, eglių. Mėgstamiausias elnių maistas: viržiai, mėlynės, bruknės. Labai svarbus elnių maisto komponentas – 
gilės ir žoliniai augalai (Bluzma,1987).  

Taurieji elniai visais metų laikais laikosi būriais. Būna patelių, patinų ir rujojančių žvėrių būriai. Patelių būriui 
vadovauja viena iš vyresnių, turinti jauniklį patelė. Taurieji elniai gana sėslūs gyvūnai. Jie retai nuklysta daugiau kaip 
20 km nuo savo įprastinių buveinių (Navasaitis, 2008).  

Tauriojo elnio ragai – turnyrų ginklas, imponavimo ir teritorijos žymėjimo įrankis. Tokia biologinė jų paskirtis. 
Medžioklės ūkyje elnių ragai aukštai vertinami kaip medžioklės trofėjus. Ragų trofėjinė vertė iš esmės priklauso nuo jų 
dydžio (Baleišis ir kt., 1983). Lietuvoje, kaip ir daugelyje Eurpos šalių, naudojamos Tarptautinės medžioklės ir 
gyvūnijos apsaugos tarybos (CIC) patvirtintos medžioklės  trofėjų vertinimo formulės (Kamičaitis, 2000). Tauriųjų 
elnių ragai sudaryti iš kaulinio audinio. Augdamas šis audinys būna minkštas, padengtas plaukuota odele. 7–8 mėnesių 
amžiaus elniams patinams pradeda augti ragų kelmeliai. Antraisiais gyvenimo metais pradeda dygti pirmieji ragai. 
Suaugę tauriųjų elnių patinai ragus meta vasario–kovo mėnesiais. Numetus ragus, po 1–2 savaičių pradeda augti kiti 
ragai. Taurusis elnias veiklus ištisus metus. Jis gyvena įvairiuose miškuose, tačiau gausiau mišriuose eglių ir lapuočių 
medynuose (Baleišis ir kt., 1998).  

Analizuojant skirtingų porūšių paplitimą, giminingų rūšių kryžminamąsi, rūšies evoliuciją, prisitaikymą ar 
taksonomiją, morfometriniai duomenys tampa labai svarbūs. Lietuvoje tauriųjų elnių morfologija tirta epizodiškai, nėra 
išsamios kraniometrinės analizės, kuri padėtų planuojant detalesnius šios rūšies tyrimus. 
 
Darbo tikslas – nustatyti vidurio Lietuvos tauriųjų elnių vidutinius kraniometrinius ir trofėjinius rodiklius. 
 
Uždaviniai 

 
1. Nustatyti vidutinius vidurio Lietuvos tauriųjų elnių populiacijos kraniometrinius rodiklius. 
2. Nustatyti vidutinius vidurio Lietuvos tauriųjų elnių populiacijos trofėjinius rodiklius. 
3. Palyginti skirtingų amžiaus grupių kraniometrinius ir trofėjinius rodiklius. 
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Tyrimo objektas ir vieta 
 

Objektas – taurusis elnias. Tyrimo metu matuoti  Grinkiškio, Šventibrasčio, Vilainių, Ąžuoloto, Truskavos ir 
Aro medžiotojų būreliuose 2017–2018 m. medžioklės sezono metu sumedžiotų tauriųjų elnių kaukolės ir ragai.  

 
 

Tyrimų metodika 
 

Tauriųjų elnių trofėjus – ragai. Ragų matavimai atlikti naudojant tarptautinę CIC trofėjų vertinimo metodiką. 
Matuota: 1) ragų skėtra; 2) kairiojo rago storis žemiau karūnos; 3) dešiniojo rago storis žemiau karūnos; 4) kairiojo rago 
apimtis žemiau pokarūninės šakos; 5) dešiniojo rago apimtis žemiau pokarūninės šakos; 6) kairiosios pokarūninės šakos 
ilgis; 7) dešiniosios pokarūninės šakos ilgis; 8) kairiosios rožės apimtis; 9) dešiniosios rožės apimtis; 10) kairiosios 
akinės šakos ilgis; 11) dešiniosios akinės šakos ilgis; 12) dešiniojo rago ilgis; 13) kairiojo rago ilgis. 

Kaukolės buvo matuojamos pagal  Burcu (2013), Serena (2007) ir Pėtelio (2003) modifikuotą  metodiką. 
Matuota slankmačiu ir išmatuoti 14 pagrindinių rodiklių (1 pav.): 

1. Kandilobazinis ilgis – nuo viršutinio žandikaulio priekio (be dantų) iki pakaušio krumplių užpakalinio krašto. 
2. Skruostų plotis – atstumas tarp skruostų lankų išorinių kraštų plačiausioje vietoje. 
3. Tarporbitinis plotis – matuojamas siauriausioje vietoje tarp orbitų. 
4. Užorbitinis plotis – matuojamas siauriausioje užorbitinės sąsmaukos vietoje. 
5. Kelmelių skersmuo – matuojama tarp kaukolės ir rago rožės. 
6. Kelmelių apimtis – matuojama tarp kaukolės ir rago rožės. 
7. Nosikaulio ilgis – matuojamas išilgai siūlės tarp nosikaulių. 
8. Smegeninės dalies plotis – matuojama po kelmais plačiausioje smegeninės dalies vietoje. 
9. Mastodinis plotis – atstumas tarp mastoidinių ataugų galų. 
10. Viršutinės dantų eilės ilgis. 
11. Diastemos ilgis apatinio žandikaulio – matuojamas tarpas tarp priekinių dantų iki dantų eilės. 
12. Apatinio žandikaulio ilgis – matuojama nuo pirmo kandžio alveolės iki labiausiai atsikišusios sąnarinės 

ataugos dalies. 
13. M2 danties aukštis. 
14. Dentino spalva. 

 
1 pav. Kraniometriniai parametrai 
 

Amžiaus klasės ir grupės išskirtos pagal Elninių žvėrių atrankinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124. 
 
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Taurieji elniai, sumedžioti vidurio Lietuvoje 2017–2018 m. medžioklės sezono metu, vidutiniškai buvo 7,74 
metų amžiaus. 33 % sumedžiotų tauriųjų elnių sudarė 10 metų patinai (1 pav.). Mažiausiai sumedžiota trejų metų (2 %), 
septynerių metų (5 %) ir 12 metų (4 %) patinų. 
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16 pav. Tauriųjų elnių pasiskirstymas pagal amžių (%) 

  
Vertinant pagal mažiaus grupes, matyti, kad 4,5–6,5 metų ir 10,5–12,5 metų amžiaus grupės sudaro didžiąją dalį 

sumedžiotų tauriųjų elnių patinų (37 % ir 35 % atitinkamai) (2 pav.). 
 

 

17 pav. Tauriųjų elnių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (%) 

Iš 1 lentelėje pateiktų skirtingų amžiaus grupių vidutinių kraniometrinių rodiklių matyti, kad, tauriesiems 
elniams senstant, jų kaukolės matmenys didėja, bet didėjimas nėra žymus – elnių kaukolė sparčiausiai auga nuo gimimo 
iki trečiųjų gyvenimo metų, o vėliau pokyčiai nėra dideli.  

Žinoma, dantų matmenų kaitos tendencija priešinga – dantys dyla, tad 4,5–6,5 metų amžiaus grupės tauriųjų 
elnių M2 dantis yra beveik du kartus aukštesnis nei 10,5–12,5 metų amžiaus grupės tauriųjų elnių. 
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1 lentelė. Vidutiniai kraniometriniai skirtingų amžiaus grupių tauriųjų elnių rodikliai  

Amžiaus grupė (n – 
išmatuotų kaukolių skaičius)   

3,5 (n = 
1) 4,5–6,5 (n = 12) 7,5–9,5(n = 9) 10,5–12,5 (n = 11) 

    Vidurkis Vidurkis 
St. 

Dev. Vidurkis 
St. 

Dev. Vidurkis 
St. 

Dev. 

Kondilobazinis ilgis   44.00 44.33 0.98 43.78 1.30 45.36 1.57 
Skruostų plotis   18.00 16.83 1.03 17.33 0.71 17.73 0.65 

Tarporbitinis plotis   14.00 11.58 1.00 11.56 1.13 12.27 0.90 
Užorbitinis plotis   16.00 14.92 1.08 15.00 0.50 15.73 0.79 

Kelmelių 

skersmuo  D 4.10 4.38 0.44 5.13 0.69 5.09 0.32 

K 4.40 4.41 0.43 4.98 0.49 5.12 0.33 

apimtis  D 13.00 13.83 1.34 16.11 2.15 16.00 1.00 

K 14.00 13.92 1.31 15.67 1.50 16.09 1.04 
Nosikaulio ilgis   16.00 15.17 0.83 15.44 0.73 15.91 0.83 

Smegeninės dalies plotis   13.00 11.25 1.22 10.94 0.81 11.27 0.79 
Mastodinis plotis   15.00 14.17 1.64 14.44 1.01 14.91 0.94 

Virš. dantų eilės ilgis   12.00 12.42 0.76 12.28 0.91 12.27 0.90 
Diastemos ilgis apat. žand.   12.00 10.17 0.94 10.67 0.71 10.91 1.22 
Apatinio žandikaulio ilgis   31.00 30.92 1.98 32.22 0.97 32.55 1.97 

M2 aukštis D 1.20 1.65 0.35 1.18 0.35 1.00 0.08 

K 1.20 1.65 0.35 1.19 0.34 0.98 0.04 
 

Vertinant skirtingų tauriųjų elnių amžiaus grupių pagrindinių kaukolės dydį nusakančių kraniometrinių rodiklių 
kaitą, galima daryti išvadą, kad kaukolė auga nuo gimimo iki brandos (3 pav.). 

 

3 pav. Skirtingų amžiaus grupių pagrindinių kaukolės dydį nusakančių rodiklių reikšmės  
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Tauriojo elnio ragų vidutinis ilgis 87–88 cm, vidutinė skėtra – 67,73 cm, o svoris – 6,78 kg (2 lentelė). Šiaurės 
Lenkijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad tauriųjų elnių ragų svoris yra nuo 0,67 kg iki 5,91 kg, o patys 
perspektyviausi patinai užsiaugina ragus, sveriančius iki 7,64 kg (Janiszewski and Kosala, 2006). 
 
2 lentelė. Vidutiniai tauriųjų elnių ragų rodikliai 

Rodiklis D – dešinė, 
K – kairė Vidurkis St. nuokrypis 

Ragų šakų skaičius cm D 5,98 1,58 

  K 6,13 1,26 

Rago ilgis cm D 87,08 9,23 

  K 88,23 9,50 

Akinės šakos ilgis cm D 32,32 6,43 

  K 32,56 6,62 

Tarpinės šakos ilgis cm D 22,18 9,64 

  K 23,38 10,42 

Pokarūninės šakos ilgis cm D 35,24 7,75 

  K 34,04 8,14 
Karūnos šakų ilgis(D ir K visas šakas 
matuoti) cm D 21,78 9,55 

  K 23,12 9,13 

Skėtra cm   67,73 9,72 

Rožių apimtis cm D 24,00 2,36 

  K 24,11 2,32 

Rago apimtis po karūna cm D 14,27 1,84 

  K 14,52 1,95 

Rago apimtis po pokarūnine šaka cm D 15,36 1,83 

  K 15,48 1,91 

Svoris kg   6,78 1,67 
 

Skirtingų amžiaus klasių vidutiniai ragų rodikliai didėja nuolat (4 pav.). Sparčiausi augimo tempai nustatyti 
lyginant skirtingų amžiaus klasių vidutinį rago ilgį ir vidutinę skėtrą, vidutinis rožės storis ir ragų apimtis  
didėjo ne taip sparčiai. 
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4 pav. Skirtingų amžiaus grupių tauriųjų elnių ragų vidutinių rodiklių pasiskirstymas  

 
Išvados 
 

1. Tauriojo elnio vidutinis kandilobazinis kaukolės ilgis yra 44 cm, nosikaulio ilgis – nuo 15,17 cm iki 16 cm, o 
vidutinis M2 aukštis nuo 1,65 cm sumažėja iki 1 cm elniui senstant. 

2. Tauriojo elnio ragų vidutinis ilgis 87–88 cm, vidutinė skėtra – 67,73 cm, svoris – 6,78 kg.  
3. Vidutiniai vidurio Lietuvos tauriųjų elnių populiacijos kraniometriniai rodikliai nuo 3,5 metų amžiaus iki 

12,5 metų amžiaus kinta nedaug – kaukolė jau būna susiformavusi. Tirtų amžiaus klasių vidutiniai ragų 
rodikliai kinta sparčiau, ir didėjimo tendencija nustatyta nuo visą laikotarpį nuo 3,5 iki 12,5 metų. 
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CRANIOMETRIC AND TROPHIC INDICATORS OF REINDEER IN THE MIDDLE OF 
LITHUANIA 
 
Andrius ZAPKUS 
 
Summary 
 

The subject of the article is red deer (lot. Cervus elaphus), deer (Cervidae) family of mammal. The prevalence of 
the different subspecies of these mammals, the relatives of the evolution, adaptation breeding or research data 
relevant to the taxonomy and morphometric, however in Lithuania, the morphology of the feasibility of passing 
deer only, there is no detailed analysis of the craniometric, which help in the development of more detailed 
studies of this kind. The article aims to provide the noble deer average craniometric and captures in middle of 
Lithuania. At the time of the study was to determine noble deer populations craniometric and captured in the 
central Lithuania. It is also an attempt to extrapolate from data obtained in part to comparative perspective in 
order to reveal the differences between craniometric and captured variables for different target groups of 
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mammals. It is also an attempt to extrapolate from data obtained in part to comparative perspective in order to 
reveal the differences between craniometric and trophy indicators for different age groups of mammals. Research 
revealed that the average length of population of skull lenght is 44 cm, nasal bone length ranges from 15.17 cm 
to 16 cm, with an average height of M2 is 1.65 cm, and decreases to 1cm when they get older. The noble deer's 
horns 87-88 cm in length, the average span near 67.73 cm, while weight is -6.78 kg. The average population of 
Central Lithuania deer craniometric indicators of age 3.5 years to 12.5 years old varies slightly. At this stage 
skull is already formed. Meanwhile, the average age of the class varies across the Horn of the indicators faster 
and the upward trend from the entire period from 3.5 to 12.5 years.  
 
Keywords: red deer, craniometry, trophy, age classes. 
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Ekologijos sekcija 
 

PLYNŲJŲ KIRTIMŲ ĮTAKA GYVOSIOS DIRVOŽEMIO DANGOS AUGALAMS  
 
Darius PALUCKAS 
 
Santrauka 
 

Lietuvos miškuose kol kas didžiausius nemedieninių išteklių plotus sudaro mėlynė (V. myrtillus L.) ir bruknė (V. 
vitis x idaea L.). Brandžiuose medynuose atliekami plynieji kirtimai labai pažeidžia gyvosios dirvožemio dangos 
augalus, po šių kirtimų jie gali ir visiškai išnykti. Plynieji kirtimai sukelia reikšmingus miško ekosistemų 
pokyčius, įskaitant ir tai, kad po jų pasikeičia fizinės ir cheminės dirvožemio sąlygos, augmenija. Tyrimo tikslas 
– įvertinti trumpalaikius augalų įvairovės pokyčius mėlynės (V. myrtillus L.) ir bruknės (V. vitis x idaea L.) 
krūmokšniams, brukniniuose (Pinetum vacciniosum), brukniniuose-mėlyniniuose (Pinetum vaccinio-
myrtillosum) ir mėlyniniuose (Pinetum myrtillosum) pušynuose. Tyrimų metu buvo siekiama nustatyti plynųjų 
kirtimų įtaką šių augalų produktyvumui, gyvybingumui ir pasiūlyti priemones, kurias taikant būtų kuo 
racionaliau panaudojami ir apsaugojami šie nemedieniniai miško ištekliai. Atliktas tyrimas patvirtino esminius 
po kirtimų biržėse vykstančius augmenijos pokyčius. Plotuose, kur buvo vykdomi tyrimai, po plynųjų kirtimų 
sumažėjo V. myrtillus L. ir V. vitis  idaea L.  paplitimas ir gausa. Tyrimų metu nustatyti reikšmingi mėlynės (V. 
myrtillus L.) ir bruknės (V. vitis x idaea L.) krūmokšnių pokyčiai, jie pateikti aptariant rezultatus.  
 
Raktiniai žodžiai: plynieji kirtimai, bruknė, mėlynė, augavietė. 

  
Įvadas 

 
Paprastoji bruknė (V. vitis x idaea L.) – visžalis, 10x30 cm aukščio krūmokšnis, su požeminiais, įsišaknijančiais 

ūgliais bei ilgu besidriekiančiu, šakotu šakniastiebiu. Lietuvoje paprastoji bruknė (V. vitis x idaea L.) daugiausia 
paplitusi rytinėje, pietrytinėje ir pietinėje dalyse. Vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyse bruknės auga ir yra 
aptinkamos tik mažais ploteliais. Auga spygliuočių, mišriuose ir kai kurių lapuočių miškuose (beržynuose, 
drebulynuose), ypač gerai tarpsta šviesiuose pušynuose, kirtimuose, neretai aptinkamos aukštapelkėse ir tarpinio tipo 
pelkėse ant kupstų. Mėgsta sausus ir apysausius, vidutinio derlingumo, rūgščius dirvožemius, sudaro sąžalynus. V. vitis 
x idaea L. – prisitaikiusi augti esant įvairioms ekologinėms sąlygoms: sausuose ir apysausiuose spygliuočių, mišriuose 
ir lapuočių miškuose, pelkėse. Bet geriausiai tarpsta pušynuose, pakankamai gerai apšviestose miško aikštelėse (Hegi, 
1926; Kaverzneva, 1972; Smaliukas ir kt., 1992; Snarskis, 1954).  

 Naujausių atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje bruknynų plotai ir jų produktyvumas ir toliau mažėja. 
Svarbiausia bruknynų degradacijos priežastis – įvairūs antropogeniniai veiksniai: melioracija, miško paruošų 
intensyvinimas, miškų tankinimas, rekreacijos zonų plėtra (Bandzaitienė ir kt., 2007). 

Mėlynė (V. myrtillus L.) – išsišakojęs, 15–40 cm aukščio puskrūmokšnis, šliaužiančiu požeminiu stiebu ir 
kylančiomis žaliomis, keturbriaunėmis šakomis. Lietuvoje mėlynės (V. myrtillus L.) auga mėlyniniuose pušynuose 
(Piccetum myrtillosum),  spygliuočių miškuose (eglynuose, pušynuose), lapuočių (beržynų, drebulynų, ąžuolynų) ir 
mišriuose miškuose, aukštapelkėse ir tarpinio tipo pelkėse, kartais mėlynių pasitaiko ir drėgnuose beržynuose. Tai  
būdingas mėlyninio ir brukninio-mėlyninio tipų spygliuočių miškų augalas. Krūmokšniai mėgsta vidutinio derlingumo 
ir drėgnus, rūgščius dirvožemius, ne per daug ūksmėtose, drėgnų, puveningų, bet rūgščių dirvožemių miškuose. Sudaro 
sąžalynus (Minkevičius, 1976; Rautavara, 1984). Auga ir tankiuose medynuose bei retmėse, tačiau tiek labai 
užpavėsinti, tiek saulės atokaitoje augalai skursta, blogai dera, o plynojo kirtimo biržėse paprastai išnyksta. Aptinkama 
ir melveninio, gailinio bei kimininio tipų miškuose. Mažomis grupelėmis, negausiai, mėlynių pasitaiko ir mezotrofinių 
ir oligotrofinių pelkių aukštesnėse vietose ant kupstų, ar prie pat medžių (Lekavičius, 1989; Minkevičius, 1976; 
Smaliukas ir kt., 1992).  
 
Darbo tikslas – įvertinti bruknių ir mėlynių sąžalynus skirtingose miško augavietėse po plynųjų kirtimų. 

 
Uždaviniai 
 

1. Nustatyti bruknės ir mėlynės krūmokšnių pasiskirstymą skirtingo tipo augavietėse. 
2. Nustatyti bruknės ir mėlynės krūmokšnių projekcinio padengimo kitimą skirtingo tipo augavietėse.  

 
 
 
 



JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 

218 

Tyrimo objektas ir vieta 
 
Tyrimo vieta – brukniniai (Pinetum vacciniosum), brukniniai-mėlyniniai  (Pinetum vaccinio-myrtillosum) ir 

mėlyniniai (Pinetum myrtillosum ) pušynai Varėnos ir Valkininkų urėdijose.  
Tyrimo objektai – mėlynės (Vaccinium myrtillus L.) ir bruknės (Vaccinium vitis – idae L.) krūmokšniai.  
 

Tyrimų metodika  
 

Tirti pasirinkti miškų sklypai išsidėstę Pietų Lietuvos borealinių miškų zonoje. Sklypai, kurių plotas  nuo 4 iki 
7,1 ha, išskirti brandžiuose medynuose, jų amžius nuo 115–130 metų,  tūris  330–335 m3, dominuojanti medžių rūšis – 
paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.). Tyrimo bareliai (1 m2 dydžio) išdėstyti Vaccinium tipo augavietei būdingame 
oligotrofiniame dirvožemyje, jo gylis nuo žemės paviršiaus 2–4 cm, o pH 4,4. Tokio tipo augaviečių viršutinis 
mineralinio dirvožemio sluoksnis  nuo 0 iki 20 cm (Navasaitis ir kt., 2003). Tirti mėginiai buvo imti du kartus: kontrolė 
– iki plynųjų kirtimų ir kirtavietė – po plynųjų kirtimų. Praėjus metams po mėginių ėmimo kontrolei, kiekviename 
sklype atlikti plynieji kirtimai: pašalinti medžiai, jų šaknys ir  šakos.  

Siekiant įvertinti plynųjų kirtimų poveikį V. myrtillus L. ir V. vitis-idaea L. populiacijoms, nustatytas bendras 
krūmų skaičius; antžeminių ir požeminių dalių svoris; krūmų dydis; bendras šakniastiebių ilgis ir vieno krūmo 
antžeminės ir požeminės dalies sausoji masė. Vidutinis krūmų aukštis nustatytas išmatavus 50 krūmų.  

Sklypų, kuriuose atlikti tyrimai, koordinatės nustatytos GARMIN Montana 610/680. Augalinei žaliavai sverti 
naudotos svarstyklės SOEHNLE (iki 15 kg), sveriančios ±1 g tikslumu. Klasifikuoti buvo naudoti šie kintamieji: 
antžeminės masės (šviežios) svoris g/m²; požeminės masės (šviežios) svoris g/m². Duomenims apdoroti taikytos 
Statistica ir Microsoft Excel programos. Skaičiavimai atlikti MATLAB v 8.2 programa. 
 
Rezultatai ir jų aptarimas   
 

Po plynųjų kirtimų labai greitai pasikeičia žolių ir krūmokšnių dangos apšviestumo ir aprūpinimo drėgme 
sąlygos. Daug intensyviau pasireiškia nepalankūs klimato veiksniai: šalnos ir sausros. Švedų mokslininkų duomenimis,  
plynųjų kirtimų metu sunaikinama nuo 25 iki 40 % bruknės antžeminės masės, o projekcinis bruknyno padengimas 
sumažėja nuo 60 iki 70 % (Kardel, Eriksson, 1983). Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad medžių ištraukimo metu 
bruknių ir mėlynių krūmokšniai labai aplaužomi arba visai išraunami. Šie mechaniniai pažeidimai bruknynų projekcinį 
padengimą kirtavietėse sumažina 2–13 % (Daubaras, Dagytė, 1983). 

2016 metais brukniniuose (Pinetum vacciniosum), brukniniuose-mėlyniniuose (Pinetum vaccinio-myrtillosum) ir 
mėlyniniuose (Pinetum myrtillosum) pušynuose Varėnos ir Valkininkų urėdijose atlikti bruknės (V. vitis X idaea L.)  ir 
mėlynės (V. myrtillus L.) krūmokšnių ir jų projekcinio padengimo brandžiuose medynuose ir kirtavietėse tyrimai. 
Krūmokšniai skaičiuoti skirtingo tipo augavietėse (1 pav.).  Nustatyta, kad mėlynės (V. myrtillus L.)  krūmokšnių 
daugiausia Na augavietėje – 4,21 vnt/m2, kai mėginiai buvo imami prieš plynuosius kirtimus. Mažiausiai krūmokšnių 
nustatyta Nb augavietėje – po plynųjų kirtimų 2,6 vnt/m2. Na augavietėje  po plynųjų kirtimų krūmokšnių buvo 3,23 
vnt/m 2 , o Nb augavietėje iki kirtimų – 2,74 vnt/m2. 
 

 
1 pav. Mėlynės (V. myrtillus L.) krūmokšnių skaičius Nb ir Na tipo augavietėse prieš plynąjį kirtimą 
(kontrolė) ir po plynųjų kirtimų (kirtavietė) 
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Tyrimų metu nustatyta mėlynės (V. myrtillus L.) krūmokšnių orasausė antžeminė ir požeminė masės (2 pav.).  
Didžiausia orasausė antžeminė krūmokšnių masė nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 344,1 g/m2. Didžiausia 
požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 519,68 g/m2. Mažiausia antžeminė 
orasausė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje, kai mėginiai paimti prieš plynuosius kirtimus – 210,53 g/m2. 
Mažiausia požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 178,18 g/m2.  

 
 

 
2 pav. Mėlynės (V. myrtillus L.)  krūmokšnių orasausės antžeminės ir požeminės masė dinamika Nb ir Na 
tipo augavietėse prieš plynąjį kirtimą (kontrolė) ir po plynųjų kirtimų (kirtavietė) 
 

Tyrimų metu nustatyta mėlynės (V. myrtillus L.) krūmokšnių orasausė antžeminė ir požeminė masės (3 pav.).  
Didžiausia orasausė antžeminė krūmokšnių masė nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 344,1 g/m2. Didžiausia 
požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 519,68 g/m2. Mažiausia antžeminė 
orasausė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje, kai mėginiai paimti prieš plynuosius kirtimus – 210,53 g/m2. 
Mažiausia požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 178,18 g/m2. 

Nustatytas bruknės (V. vitis-idaea L.)  krūmokšnių skaičius skirtingo tipo augavietėse (3 pav.).  Tyrimų metu 
nustatyta, kad bruknės krūmokšnių daugiausia Na augavietėje – 6,04 vnt/m2, kai mėginiai buvo imami po plynųjų 
kirtimų. Mažiausiai krūmokšnių nustatyta Nb augavietėje  po plynųjų kirtimų – 1,98 vnt/m2. 
 

 
3 pav. Bruknės (V. vitis-idaea L.) krūmokšnių skaičius Nb ir Na tipo augavietėse prieš plynąjį kirtimą 
(kontrolė) ir po plynųjų kirtimų (kirtavietė) 
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Tyrimo rezultatai parodė, kad bruknės (V. vitis-idaea L.) krūmokšnių skaičius skirtingo tipo augavietėse 
pasiskirstė nevienodai (3 pav.).  Daugiausia bruknės krūmokšnių nustatyta Na augavietėje – 6,04 vnt/m2, kai mėginiai 
buvo imami po plynųjų kirtimų. Mažiausiai krūmokšnių nustatyta Nb augavietėje, paėmus mėginius po plynųjų kirtimų 
– 1,98 vnt/m2. 
 

 
4 pav. Bruknės (V. vitis idaea L.) krūmokšnių orasausės antžeminės ir požeminės masių dinamika Nb ir Na 
tipo augavietėse prieš plynąjį kirtimą (kontrolė) ir po plynųjų kirtimų (kirtavietė) 
 

Tyrimų metu įvertinta ir bruknės (V. vitis-idaea L.) krūmokšnių orasausė antžeminė ir požeminė masės (4 pav.). 
Didžiausia orasausė antžeminė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 348,8 g/m2. Didžiausia 
požeminė orasausė masė nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 419,2 g/m2. Mažiausia antžeminė orasausė 
krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje, kai mėginiai paimti prieš plynuosius kirtimus – 144 g/m2. Mažiausia 
požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 166,4 g/m2. 
 
Išvados   
 

1. 2016 metais atliktų tyrimų metu nustatytas V. vitis-idaea L. didžiausias krūmokšnių skaičius Na augavietėje 
– 4,21 vnt/m2, kai mėginiai buvo imami prieš plynuosius kirtimus; mažiausiai krūmokšnių nustatyta Nb 
augavietėje – po plynųjų kirtimų 2,6 vnt/m2. V. myrtillus L.  krūmokšnių daugiausia Na augavietėje – 4,21 
vnt/m2, kai mėginiai buvo imami prieš plynuosius kirtimus. Mažiausiai krūmokšnių nustatyta Nb augavietėje 
– po plynųjų kirtimų 2,6 vnt/m2. 

2. Didžiausia orasausė antžeminė krūmokšnių masė nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 344,1 g/m2. 
Didžiausia požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 519,68 g/m2. 
Mažiausia antžeminė orasausė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje, kai mėginiai paimti prieš 
plynuosius kirtimus – 210,53 g/m2. Mažiausia požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Na augavietėje po 
plynųjų kirtimų – 178,18 g/m2. 

3. Didžiausia orasausė antžeminė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 348,8 g/m2. 
Didžiausia požeminė orasausė masė nustatyta Nb augavietėje po plynųjų kirtimų – 419,2 g/m2. Mažiausia 
antžeminė orasausė krūmokšnių masė nustatyta Na augavietėje, kai mėginiai paimti prieš plynuosius kirtimus 
– 144 g/m2. Mažiausia požeminė orasausė masė taip pat nustatyta Na augavietėje po plynųjų kirtimų – 166,4 
g/m2. 
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IMPACT OF CLEAR – CUTTINGS ON THE LIVING SOIL PLANTS 
 
Darius PALUCKAS 
 
Summary 
 

In Lithuania forests the largest non-woodland resources are bluberry and cow – berry. Clear-cutings cause 
considerable changes in forest ecosystems including physical and chemical soil conditions and understory 
vegetation. Forest restoration processes strongly depend on the level of this disturbance. The aim of the research 
is to investigate short-term changes in plant diversity after clear-cutting. The estimation of understory vegetation 
was accomplished in the forest stands of the forest type Pinetum vaccinio-myrtillosum, Pinetum vacciniosum, 
Pinetum myrtillosum. The vegetative performance of V. myrtillus and V.  vitis – idaea L. populations were 
determined in the mature forest stands and clear cutting areas. We detected significant changes in above- and 
underground parts and shrub number of V. myrtillus  L. and V. vitis- idaea L. after one year in the clear-cut plots 
comparing to mature forest stand. There was a general increase in most of studied characters for V. myrtillus and  
V. vitis – idae L. in clear-cuttings sites.  
 
Keywords: clear-cuttings, bilberry, cow-berry, forest type 
 
 

Duomenys apie autorių 
 
Darius Paluckas, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 
Studijų programa – Miškininkystė 
El. paštas: darius.paluckas@gmail.com 
 
Baigiamojo darbo vadovė  – Aplinkos ir ekologijos instituto prof. dr. Laima Česonienė 
Recenzentas – ASU Aplinkos ir ekologijos prof. dr. Vitas Marozas 

mailto:darius.paluckas@gmail.com


JAUNASIS MOKSLININKAS 2018. Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys 
 

Ekologijos sekcija 
 
CHITOZANO TAIKYMAS ŠVINO JONAIS UŽTERŠTO VANDENS VALYMUI  

 
Renata KUNGYTĖ  
 
Santrauka 
 

Vanduo yra vienas iš svarbiausių aplinkos komponentų, turinčių didelę reikšmę žmonių gyvenimo kokybei, 
vystymuisi ir sveikatai. Vandens tarša sunkiaisiais metalais ir didėjantis organinių atliekų kiekis yra svarbios 
ekologinės problemos pasaulyje. Šiuo metu naudojami įvairūs nuotekų valymo būdai, tačiau jie turi tam tikrų 
trūkumų, todėl labai svarbu parinkti tinkamą nuotekų valymo būdą pritaikant inovatyvias technologijas. Darbe 
tyrimo objektu pasirinktas biosorbentas - chitozanas, kurio taikymas sunkiaisiais metalais užterštų nuotekų 
valymui yra mažai tyrinėtas. Tyrimuose nagrinėti pagrindiniai faktoriai įtakojantys adsorbcijos procesus: metalų 
koncentracija, kontakto laikas ir pH. Geriausia adsorbcija buvo stebima esant pH=6,0 toliau didinant ar mažinat 
adsorcija nevyko arba vyko nežymiai. Didinant metalų koncentraciją adsorbcijos pajėgumas mažėja dėl 
chitozano talpos mažėjimo. Remiantis tyrimų rezultatais geriausiai adsorbija vyksta pirmąsias 60 min. Po to nėra 
stebimas reikšmingas pradinės metalų koncentracijos sumažėjimas. 

Raktiniai žodžiai: biosorbentai, chitozanas, sunkieji metalai, valymo technologijos. 

 
Įvadas 
 

Aplinkos tarša šiuo metu yra viena iš svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria žmonija. Ši problema per 
pastaruosius kelerius metus išaugo ir pasiekė nerimą keliantį lygį, aplinkoje esančiai gyvybei. Viena iš pagrindinių 
aplinkosauginių problemų yra susijusi su gamybinių ir buitinių nuotekų užterštumu, nes į aplinką patenkančių 
gamybinių nuotekų sudėtyje yra švino, kadmio, chromo ir kt. sunkiųjų metalų (Boddu et al. 2008). Sunkieji metalai 
kelia didžiausią nerimą, dėl savo akumuliacinių savybių aplinkoje bei gyvuosiuose organizmuose dėl to pablogėja 
visuomenės sveikata ir sukeliamos įvairios ligos bei sutrikimai (Gupta et. al. 2011). Sunkieji metalai biologiškai 
nedegraduoja ir gali patekti į požeminius vandenis bei sukelti ekologinių problemų aplinkai. Sunkiųjų metalų jonų 
pašalinimas iš geriamojo vandens yra tikras iššūkis dėl jų gebėjimo susidaryti kompleksus su natūralia organine 
medžiaga bei pasireiškiančiu toksišku poveikiu esant net labai mažomis koncentracijomis todėl svarbu parinkti tinkamą 
nuotekų valymo būdą pritaikant inovatyvias technologijas (Chauhan 2015).  

Dabartinių nuotekų valymo įrenginių išlaikymas kainuoja brangiai, todėl ligi šiol išlieka didelis dėmesys 
novatoriškų technologijų diegimui, kurių kaina lyginant su esamomis technologijomis būtų nedidelė, reikalautų mažai 
priežiūros bei energijos. Užterštų sunkiaisiais metalais nuotekų valymui naudojami įvairūs metodai: cheminis 
nusodinimas, membraninė filtracija, jonų mainai, koaguliacija, flotacija, elektrocheminis atskyrimas, nanofiltravimas, ir 
kt. (Pedersen 2003). Šie metodai yra efektyvūs, tačiau jų eksploatavimas brangus ir reikalauja didelių energijos 
sąnaudų. Šiuo metu adsorbcija yra vienas iš ekonomiškai palankių nuotekų valymo būdų (Renge, et. al. 2012).  

Dažniausiai nuotekų valymui naudojama aktyvinta anglis, tačiau ji yra brangi, todėl mokslininkai ieško 
nebrangių ir laisvai prieinamų vietinių biologinės kilmės adsorbentų, pavyzdžiui, kokoso lukštų, pjuvenų, mango lapų, 
kiaušinių lukštų ir kt., turinčių aukštą adsorbcijos gebą (Kurniawan et. al. 2005).  
 
Darbo tikslas – atlikti sunkiuoju metalu švinu (Pb) užteršto vandens tirpalo valymą panaudojant adsorbentą (chitozaną) 
eksperimentinius tyrimus ir skaitinį adsorbcijos proceso modeliavimą. 
 
Uždaviniai 

 
1. Atlikti sunkiųjų metalų pašalinimui iš vandeninių tirpalų naudojamų būdų ir adsorbentų mokslinės – techninės 

literatūros apžvalgą. 
2. Susintetinti chitozaną ir ištirti jo fizikines bei chemines savybes. Nustatyti, kokio pločio juostoje pasireiškia 

pakraščio efektas. 
3. Įvertinti sunkiojo metalo švino (Pb) adsorbcijos chitozanu iš vandeninių tirpalų efektyvumą nuo adsorbcijos 

kontakto laiko, sunkiųjų metalų koncentracijos ir pH. 
4. Atlikti skaitinį sunkiųjų metalų adsorbcijos iš vandens proceso modeliavimą. 

 
Tyrimo objektas  
 

Biosorbentas - chitozanas, kurio taikymas sunkiaisiais metalais užterštų nuotekų valymui yra mažai tyrinėtas. 
Pasirinktas biosorbentas išsiskiria tuo, kad yra natūralus polimeras, turintis potencialą kaip pigus ir potencialiai 
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efektyvus adsorbentas, kurio dideli kiekiai susidaro žemės ūkyje kaip atliekos, todėl jo panaudojimas leistų sumažinti 
vandens užterštumą sunkiaisiais metalais ir kartu spręstų susidariusių atliekų kiekio mažinimo problemą. 
 
Tyrimų metodika 
 
Natūralių adsorbentų parinkimas ir paruošimas tyrimui 

 
Eksperimentiniams tyrimams naudojami krevečių (lot. Caridea) lukštai, kurie buvo gauti atskiriant maistui skirtą 

dalį nuo netinkamos maistui dalies. Krevečių lukštai prieš naudojimą buvo išplauti dejonizuoti vandeniu ir 3 dienas 
džiovinti kambario temperatūroje (20±2 °C). Krevečių lukštai buvo veikiami 3 % NaOH 1 val. santykis 1:10 
(tūris/svoris). Po to mėginiai praplauti dejonizuotu vandeniu, nufiltruojami „VWR Qualitative filter paper 413“ filtriniu 
popieriumi ir paliekami džiūti džiovinimo spintoje per naktį. 

Po poveikio su 3 %  KOH vykdomas demineralizacijos procesas su 1 N HCL 60 min kambario temperatūroje 
santykis 1:2 (tūris/svoris). Po 60 min mėginys praplaunamas distiliuotu vandeniu ir vėl paliekamas džiūti džiovinimo 
spintoje. Paskutinis etapas deakatilinimas krevečių lukštus veikiant su koncentruotu KOH tirpalu esant 90 0C 
temperatūroje. 

Po deakatilinimo mėginys vėl praplaunamas kelis kartus su dejonizuotu vandeniu ir džiovinamas per naktį 
džiovinimo spintoje. Sekantis žingsnis chitozano miltelių paruošimas panaudojant malimo mašinėlę. 1 paveiksle 
galutinai paruošti chitozano milteliai. 

 

 
 
1 pav. Paruoštas adsorbentas (chitozanas) (autorė, 2018) 

 
Adsorbento pH nustatymas 

 
pH nustatymui naudojamas išdžiovintas mėginys. Nustatymui pasveriami penki mėginiai po 0,2 g. adsorbento. 

Kiekvienas mėginys talpinamas į užsukamus indus, į juos įpilama po 25 ml dejonizuoto vandens. Suspensija maišoma 1 
valandą su „Labos Shake-Gerhardt“ besisukančio būgno kratytuvu. Maišymo greitis per visą laiką nekeičiamas, kad 
suspensija susimaišytų homogeniškai. Iškart po maišymo mėginiai filtruojami naudojant “VWR Qualitative filter paper 
413” filtrinį popierių.  

Tirpalų pH įvertinamas pH-metru „Mettlet Toledo“ su stiklo elektrodu. Prieš kiekvieną matavimą pH-metro 
stiklinis elektrodas kalibruojamas su žinomo pH buferiniais tirpalais. Prieš matavimą elektrodas nuplaunamas 
dejonizuotu  vandeniu, nusausinamas ir įmerkiamas į tirpalą (Ala'a et. al. 2016). 
 
Likutinės sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas 

 
Likutinė metalų koncentracija tirpaluose nustatoma atominės adsorbcijos spektrinės analizės metodu, naudojant 

spektrometrą „Buck Scientific 2010 VGP“ (3 pav.). 
Atominės absorbcijos spektrometras veikia dujinės būsenos atomų optinės spinduliuotės absorbcijos principu. 

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatyti naudojamos kalibracinės kreivės, paruoštos kiekvienam sunkiajam metalui 
atskirai. Kreivių sudarymui naudojami tiriamo sunkiojo metalo švino tirpalai, ruošiami iš standartinių metalų tirpalų  
(Akpoveta 2014). 

 
Sunkiaisiais metalais užteršto tirpalo paruošimas  

 
Atliekamas adsorbcijos poveikis adsorbento adsorbcinei gebai, naudojant 100 ml. tirpalą užterštą sunkiaisiais 

metalais (Pb). Šie metalai bus perkelti į skirtingus 25 ml kolbas su 0,2 g. chitozano kiekiu. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Adsorbento ir metalo jonų pradinės koncentracijos įtaka adsorbcijos efektyvumui 
 
Adsorbcijos tyrimams naudoti 5 skirtingų švino koncentracijų (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 mg/l) vandeniniai tirpalai. 

Jie buvo paruošti skiedžiant standartinius metalų tirpalus (koncentracija 1000 mg/l) su dejonizuotu vandeniu. 
Tyrimuose naudota 0,2 g adsorbento (chitozano). Adsorbcinės gebos (qe) priklausomybė pateikta 4 pav. 

 

 
 
4 pav. Adsorbcinės gebos (qe) priklausomybė  
 
Adsorbcinė chitozano geba didėjo nuo 0,2 iki 1,7  mg/g kai švino jonų koncentracija tirpale didėjo nuo 0,5 iki 8 

mg/l (4 pav.). Likutinė švino (Pb) koncentracija tirpale po 1 val. adsorbcijos proceso, naudojant 0,2 g chitozano pateikta 
1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Likutinė švino (Pb) koncentracija tirpale po 1 val. adsorbcijos proceso, naudojant 0,2 g chitozano 
 

Chitozano 
kiekis, g 

Likutinė švino (Pb) koncentracija, mg/l 
0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 

0,2 ± 0,01 0,2 0,4 0,5 1,7 3,7 
 

Švino šalinimo efektyvumas didėjant metalo koncentracijai tirpale sumažėjo nuo 80,00 % (pradinė koncentracija 
0,5 mg/l) iki 53,75 % (pradinė koncentracija 8 mg/l), kai adsorbento (0,2 g) kontakto su tirpalu laikas buvo 1 val. (1 
lentelė).   

Švino šalinimo efektyvumas didinant metalų jonų koncentracija mažėja dėl chitozano talpos savybių. Panašius 
rezultatus gavo M. Reena ir kiti užsienio mokslininkai, kurie tyrinėjo chitozano fizines bei chemines savybes. 
 
Adsorbento efektyvumo nustatymas keičiant tirpalo pH 

 
pH poveikis adsorbcijos efektyvumui tirtas keičiant tirpalo pH nuo 2,0 iki 6,0, kambario temperatūroje (20 °C)  

naudojant 0,2 g chitozano. Tirpalo pH reguliuotas su 0,1 M HNO3 ir 0,1 M NaOH (6 pav.). 2 lentelėje pateikta tirpalo 
pH įtaka švino jonų šalinimo efektyvumui. 

 
2 lentelė. Tirpalo pH įtaka švino šalinimo efektyvumui 
 

Parametrai Pradinė tirpalo pH 
2 3 4 5 6 

SM likutinė koncentracija, mg/l 32 32 22,75 6,75 4,46 
Adsorbcijos efektyvumas, % 0,00 0,00 28,91 78,91 86,07 

 
Kai tirpalo pH buvo lygus 2 ir 3, o pradinė švino jonų koncentracija 32 mg/l, švino jonų adsorbcija praktiškai 

nevyko. Prie 4 pH švino jonų koncentracija sumažėjo iki 22,7 mg/l, o esant pH=5,0 švino koncentracija po adsorbcijos 
siekė 6,75 mg/l. Didžiausia adsorbcija buvo fiksuoja esant pH=6,0, kai švino  koncentracija sumažėjo iki 4,46 mg/l (5 
pav.). Adsorbcinės gebos (qe) priklausomybė nuo tirpalo pH pateikta 5 pav. 
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5 pav. Adsorbcinės gebos (qe) priklausomybė nuo tirpalo pH 
 
pH vaidina svarbų vaidmenį metalo jonų adsorbcijai, kai ji daro įtaką tiek disociacijos laipsniui tiek funkcinei 

grupei ir metalo jonų tirpumui adsorbento paviršiuje. Rezultatai atspindi, kad optimaliausia adsorbcinė geba esant 
pH=6,0, o esant mažiau nei pH=6,0 ar daugiau nei pH=6,0 adsorbcija nevyksta arba vyksta labai nežymiai, kai tirpalas 
per daug rūgštis ar šarminis tirpaluose nusėda nuosėdos – adsorbcija nevyksta. 
 
Sąlyčio laiko įtaka švino (Pb) jonų efektyvumui 

 
Norint ištirti adsorbento sąlyčio laiką švino adsorcijos efektyvumui, mėginiai paruošti 5 skirtingų švino 

koncentracijų (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 ir 8,0 mg/l) tirpalai, adsorbcijai naudojant 0,2 g chitozano. Paruošti mėginiai talpinti į 
kratytuvą ir po tam tikro kontakto laiko (30 min, 60 min, 120 min, 180 min, 240 min), nufiltruoti per filtrą mėginiai 
ištirti atominės absorbcinės spektrometrijos metodu.  

Iš gautų tyrimų rezultatų matyti, kad ilginant sąlyčio laiką, adsorbcijos efektyvumas didėja. Pastebėta, kad esant 
pastoviai švino jonų koncentracijai ir fiksuotai adsorbento dozei, adsorbcijos efektyvumas didėja didinant sąlyčio laiką 
iki tam tikro lygio ir tada pasiekiama adsorbcijos pusiausvyra. Gauti rezultatai apie laiko įtaka švino šalinimo 
efektyvumui pateikiami 6 pav. 
 

 
 
6 pav. Sąlyčio laiko įtaka švino šalinimo efektyvumui 
 
Padidinus kontakto laiką nuo 30 min iki 240 min. švino koncentracija (0,5 mg/l) mėginyje sumažėjo 3 kartus, o 

adsorbcijos efektyvumas išaugo 40 % (6 pav.). Analogiškas efektas stebėtas  ir kitoms švino koncentracijoms - stebimas 
švino jonų koncentracijos sumažėjimas ir šalinimo efektyvumo padidėjimas. Tačiau, didinant švino koncentraciją 
tirpale adsorbcijos efektyvumas mažėjo dėl adsorbento prisotinimo. 
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Išvados 
 

1. Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad chitozano adsorbcijos efektyvumui įtakos turi pradinė švino 
jonų koncentracija. Švino adsorbcijos efektyvumas didėjant metalo koncentracijai tirpale sumažėjo nuo 80,00 
% (pradinė koncentracija 0,5 mg/l) iki 53,75 % (pradinė koncentracija 8 mg/l), kai 0,2 g adsorbento kontakto 
su tirpalu 1 val. 

2. Švino jonų adsorbcijos procesas vyko efektyviausiai, kai tirpalas buvo silpnai rūgštinis (pH = 5–6), 
adsorbcija nevyksta kai tirpalo pH=2,0 arba 3,0. Kai tirpalo pH buvo 4,0 stebėta silpna švino jonų adsorbcija. 

3. Ilginant kontakto laiką, adsorbcijos efektyvumas didėja. Padidinus kontakto laiką nuo 30 min iki 214 min., 
švino koncentracija mėginyje sumažėjo nuo  0,3 iki 0,1 mg/l (Pradinė tirpalo koncentracija 0,5 mg/l); 0,5 iki 
0,2 l (Pradinė tirpalo koncentracija 1,0 mg/l) ir 0,8 iki 0,3 (Pradinė tirpalo koncentracija 2,0 mg/l). 
Adsorbcijos procesas efektyviausiai vyko pirmąsias 60 minučių. 
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APPLICATION OF CHITOSAN FOR TREATMENT OF POLLUTED WITH LEAD IONES 
WATER  
 
Renata KUNGYTĖ  
 
Summary 

 
Water pollution caused due to addition of heavy metals resulting from the industrial activities is 
increasing tremendously and a matter of global concern. Among different treatment technologies, 
biosorption seems a promising alternative method. Chitozan based biosorbents are potential and effective 
for heavy metal removal from aqueous solution. The preparation and characterization of the natural 
polymer chitozan application for the removal or recovery of toxic heavy metal from wastewater were 
introduced. The metal sorption capacities, influence of intrinsic nature of metal ions, contact time and pH. 
The main factors influencing adsorption processes are investigated in research: concentration of metals, 
contact time and pH. The best adsorption was observed at pH = 6.0, further increasing or decreasing the 
adsorption did not occur or was observed insignificantly. Increasing the concentration of metals reduces 
the adsorption capacity due to the loss of chitosan capacity. Based on the results of the research, 
adsorption is best done for the first 60 min. Subsequently, no significant reduction in the initial 
concentration of metals is observed. 

Keywords: chitozan, heavy metals, water treatment, pollution, biosorbents. 
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