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Miškininkystės mokslinė sekcija 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) PRODUKTYVUMĄ LEMIANTYS 

GENETINIAI IR APLINKOS VEIKSNIAI 

 
Žilvinas ALŪZA, Virgilijus BALIUCKAS 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti Lietuvos pušies populiacijų palikuonių 1983  metų serijos keturiuose bandomuosiuose 

želdiniuose. Kiekvienuose želdiniuose auga 140 pusiausibų šeimų iš septynių Lietuvos populiacijų.  Matuotos 30 

metų amžiaus pušys. Buvo matuojamas  ir vertinamas medžio aukštis, stiebo skersmuo, šeimų išlikimas. 

Vidutinis aukščio prieaugis bandomuosiuose želdiniuose svyravo nuo 30 iki 57 cm, o skersmens – nuo 0,39 iki 

0,53 cm. Išlikimas kito nuo 39 iki 56 %. Aukščio prieaugio svyravimai skirtinguose  želdiniuose beveik 

nesiskyrė, kai tuo tarpu skersmens prieaugio svyravimai buvo kur kas didesni derlingesnėse augavietėse. Šeimos 

sąveika su aukščio prieaugio bandymu buvo dvigubai didesnė nei su pakartojimu. Populiacijos variacijos 

komponentas skersmens prieaugiui du kartus viršijo šeimos komponentą. Aukščio prieaugio šis santykis buvo 

mažesnis, bet patys komponentai buvo daug didesni nei skersmens prieaugio. Tiek populiacijos, tiek šeimos 

efektai abiems požymiams buvo statistiškai reikšmingi. Rezultatai parodė, kad aukščio prieaugis yra labiau 

genetiškai determinuotas požymis nei skersmens prieaugis, todėl yra tinkamesnis skirtumams tarp populiacijų 

palikuonių šeimų ir  bandomųjų želdinių nustatyti. Didžiausios skersmens prieaugio paveldėjimo koeficientų 

reikšmės gautos nederlingiausiose augavietėse. 

 

Pagrindiniai žodžiai: paprastoji pušis, bandomieji želdiniai, pusiausibų šeimos, augimo požymiai, išlikimas.  

Įvadas 

 
Miškai – tai vienas svarbiausių atsikuriančių gamtos išteklių. Jie užima daugiau nei trečdalį Lietuvos teritorijos ir 

kiekvienais metais jų plotai didėja. Miškai svarbūs  ne tik ekonominiu aspektu, kaip medienos ir šalutinių miško 

produktų šaltinis, bet ir ekologiniu (kaupia CO2 ir mažina šiltnamio efektą, apsaugo vandens telkinius , pasižymi 

priešerozinėmis funkcijomis) bei rekreaciniu požiūriu. Miškai saugo mūsų krašto gamtinę aplinką ir palaiko ekologinį 

šalies tvarumą (net 60 % Lietuvos saugomų teritorijų užima miškai). Miškai yra reikšmingi krašto ekonomikai: kasmet 

Lietuvoje iškertama 6–7 mln. m
3
 medienos, o mediena ir jos gaminių eksportas sudaro apie 8–9 % šalies bendrojo 

eksporto. Išskirtinis vaidmuo miškams tenka saugant biologinę ivairovę – iš 1796 augalų rūšių, inventorizuotų 

Lietuvoje, 713 auga miškuose. 

FAO duomenimis, 1990–2005 m. metinis medienos poreikis popieriaus pramonėje kasmet didėjo  po 3,1 % . 

Medienos poreikis kitoms žmogaus reikmėms kasmet padidėja iki 10 %. Be to, per tą patį laiką( ar kasmet, ar per 

15m.?) iškertama apie 15 mln. ha tropinių miškų, o žmonių skaičius padidėja 90  milijonų. Visa tai rodo, kad netolimoje 

ateityje pasaulyje medienos paklausa dar padidės. Atsigaunant Lietuvos ekonomikai medienos paklausa šalies viduje 

taip pat turėtų pradėti didėti. Taigi neišvengiamai intensyvės miško naudojimas. Miško medžių selekcija yra vienas iš 

pagrindinių būdų naujai veisiamų medynų kokybei, atsparumui ir produktyvumui didinti. 

Pradinė medžiaga miško medžių selekcijoje yra gamtinės populiacijos ir pavieniai genotipai, tinkami genetiniam 

pagerinimui ar naujoms veislėms ir  hibridams kurti. Kuo greičiau kryptingai bus panaudotas esamas  genofondas, tuo 

bus įvairesni, produktyvesni ir geresnės kokybės ateities miškai. Dabar medienos poreikis pasaulyje didėja, o dėl 

sparčios miestų plėtros ir  saugotinų teritorijų plotų didėjimo ūkinių miškų plotai mažėja. Todėl selekcija yra viena iš 

esminių šios problemos sprendimo būdų, kuri leistų gauti daugiau ir kokybiškesnės medienos iš ploto vieneto. Didelė 

dalis genetiškai sąlygojamų požymių geriausiai potencines galimybes realizuoja specifinėmis aplinkos sąlygomis. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale miškų institute atlikti tyrimai parodė, kad pušies diversifikuota 

selekcija Lietuvoje pagrįstai galėtų būti vykdoma bent keliomis kryptimis: 1) produktyvumo didinimo, 2) 

produktyvumo ir medienos kokybės gerinimo, 3) atsparumo šakninei pinčiai kartu su kitų požymių vidutiniu 

pagerinimu. Norint vykdyti selekciją produktyvumo didinimo linkme,  reikia nustatyti, kaip kinta Lietuvos populiacijų 

palikuonių aukštis ir skersmuo priklausomai nuo augavietės, kokią įtaką kintamumui turi populiacijos kilmės vieta ir 

šeima. 

 

Darbo tikslas – nustatyti aplinkos ir genetinių veiksnių įtaką paprastosios pušies produktyvumui bandomuosiuose 

želdiniuose. 

 

Uždaviniai 
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1. Nustatyti paprastosios pušies Lietuvos populiacijų palikuonių produktyvumą. 

2. Nustatyti augimo sąlygų, populiacijos ir pusiausibų šeimos įtaką produktyvumui. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 
Buvo tiriama Lietuvos pušies populiacijų palikuonių 1983 metų serijos keturi bandomieji želdiniai. Šie 

pagrindinių Lietuvos pušies populiacijų palikuonių bandomieji želdiniai įveisti skirtinguose miško gamtiniuose 

rajonuose (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Pušies palikuonių bandomųjų želdinių sąrašas ir charakteristika 

Eil. 

Nr. 

Miškų 

urėdija 

Girininkija Miško 

gamtinis 

rajonas 

Miško tipas Augavietė  Aukštis 

virš jūros 

lygio m 

Plotas 

ha 

1 Druskininkų Latežerio 4B Clad.,vaccin. Na 110 2,4 

2 Veisiejų Kapčiamiesčio 4B Clad.,vaccin. Nab 100 2,5 

3 Šilutės Juknaičių 3 Vaccin. Nb 20 1,5 

4 Nemenčinės Purviniškių 2B Vacc.-myrt. Nbc 110 2,0 

5 Ignalinos Ignalinos 2B Cladon. Na 130 1,5 

 

Sėklos sėjinukams išauginti rinktos 1981–1982 metais 10 Lietuvos pušies populiacijų nuo 20 medžių 

kiekvienoje populiacijoje. 1982 metais želdiniams veisti buvo išauginta 7 pušies populiacijų pusiausibų šeimų 1 metų 

amžiaus sodinukų – po 20 šeimų iš kiekvienos populiacijos, iš viso 140 šeimų (2 lentelė). Pakartojime 10 medelių, 

sodinimo atstumai tarp eilių – 1,5 m, eilėse – 1,5 m. 

 

2 lentelė. Testuojamų Lietuvos pušies populiacijų sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimų metodika 

 

Matuotų ar vertintų požymių aprašymas pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Matuoti selekciniai požymiai, jų matavimo ir įvertinimo kriterijai  

Apibendrintas požymis Pirminis požymis Požymio aprašymas, matavimo būdas, 

skalė 

Aukštis  Medžio aukštis Medžio aukštis m 

Skersmuo  Stiebo skersmuo Skersmuo, matuotas 1,3 m aukštyje, cm 

Išlikimas Šeimų išlikimas (išsilaikymas) Vertinama procentais nuo pasodintų 

medelių skaičiaus 

 

Tam, kad būtų gautos kuo mažesnės paklaidos, prieš skaičiavimus duomenys buvo filtruojami šalinant visus 

matmenis  medžių, kurių aukštis buvo mažesnis nei reikšmė, gauta atėmus iš šeimos vidutinio aukščio dvigubą 

standartinį nuokrypį. Skaičiavimams  naudota SAS 9.4 statistinė programa. 

Siekiant nustatyti  genetinių, aplinkos bei genotipo ir aplinkos sąveikos veiksnių įtaką aukščio ir skersmens 

prieaugio požymiams, šių veiksnių variacijos komponentai apskaičiuoti taikant šį modelį (SAS procedūra MIXED, 

"covparms" parinktis): 

ijlmnlmjlmijlmjijijlmn tpftbpfpfttby   )()()()()( , 

Eil. Nr. Populiacijos 

pavadinimas 

Urėdija Girininkija Šeimų 

numeriai  

1. Dubravos Dubravos Vaišvydavos 401–420 

2. Veisiejų Veisiejų Leipalingio 421–440 

3. Kazlų Rūdos Kazlų Rūdos Novos 441–461 

4. Juodkrantės Juodkrantės Juodkrantės 462–481 

5. Darbėnų Kretingos Darbėnų 482–500 

6. Labanoro Švenčionėlių Laukagalio 501–521 

7. Druskininkų Druskininkų Latežerio 522–541 
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čia ijlmny  – n-tojo medžio iš l-tosios šeimos požymio reikšmė;   – viso bandymo vidurkis; jt  – j bandymo fiksuotas 

efektas; ijtb )(  – i bloko fiksuotas efektas j bandyme; lmpf )(  lmpf )( – l šeimos atsitiktinis efektas m populiacijoje; 

lmijtbpf )()( – l šeimos m populiacijoje ir i bloko j bandyme sąveikos atsitiktinis efektas; lmjtpf )(  – l šeimos m 

populiacijoje ir j bandymo sąveikos atsitiktinis efektas; ijlmne  – atsitiktinė paklaida.  

 

Individualūs paveldėjimo koeficientai apskaičiuoti pagal šią formulę (Falconer, 1989): 

22

2

2
4

ef

f

ah







 , 

čia
2

f – šeimos variacijos komponentas; 

2

e – paklaidos komponentas. 

Šeimos paveldėjimo koeficientai apskaičiuoti pagal šią formulę (Fins et al., 1992): 

n
h

ef

f

s
/22

2

2






 , 

čia n – vidutinis medžių skaičius šeimoje. 

Rezultatai 

 

Vidutinis 30 metų amžiaus pušų (Lietuvos populiacijų palikuonys) aukščio prieaugis bandomuosiuose 

želdiniuose svyravo nuo 30 iki 57 cm, o skersmens – nuo 0,39 iki 0,53 cm. Tiek aukščio, tiek ir skersmens prieaugis 

tarp skurdžiausios ir derlingiausios augavietės skyrėsi beveik dvigubai (1,8 karto). Išlikimas vienodos šeimų sudėties 

želdiniuose kito nuo 39 iki 56 %. Aukščio ir skersmens prieaugių bei išlikimo vidurkiai želdiniuose pateikti 1 paveiksle. 

Aukščio prieaugio svyravimai atskiruose želdiniuose beveik nesiskyrė, kai tuo tarpu skersmens prieaugio svyravimai 

buvo kur kas didesni derlingesnėse augavietėse. 

 

 
 

1 pav. Lietuvos pušies populiacijų palikuonių aukščio , skersmens prieaugis ir išlikimas penkiuose 30 metų amžiaus 

bandomuosiuose želdiniuose. Prie stulpelių pateiktos standartinio nuokrypio diagramos. Ignalinos ir Druskininkų 

želdinių augavietė yra Na, Veisiejų – Nab, Šilutės – Nb, Nemenčinės – Nbc 
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Nustatyti individualūs aukščio prieaugio paveldėjimo koeficientai želdiniuose svyravo nuo 0,38 iki 1,0, o šeimos 

– nuo 0,73 iki 0,91. Didžiausi aukščio prieaugio paveldėjimo koeficientai gauti Ignalinos ir Šilutės urėdijų želdiniuose. 

Skersmens prieaugio paveldėjimo koeficientai atitinkamai kito nuo 0,08 iki 0,44 ir  nuo 0,27 iki 0,76. Didžiausios 

skersmens prieaugio paveldėjimo koeficientų reikšmės gautos nederlingiausiose augavietėse. Aukščio paveldėjimo 

koeficientų reikšmės buvo didesnės, o skersmens – panašios į apskaičiuotas Haapaneno ir kt. (1997) tiriant pušų augimą 

želdiniuose Suomijoje. 

Populiacijos variacijos komponentas aukščio prieaugiui siekė 4,8±2,9 %, o šeimos – 2,9±0,6 %. Tiek 

populiacijos, tiek ir šeimos efektai buvo statistiškai reikšmingi (atitinkamai p buvo 0,05 ir <,0001), kaip ir bandymo bei 

pakartojimo (bloko) efektai, kurie įtraukti į statistinį modelį kaip fiksuoti. Apskaičiuoti šeimos sąveikos su bandymu ir 

pakartojimu variacijos komponentai aukščio prieaugiui parodė, kad sąveika su bandymu ar želdiniais buvo dvigubai 

didesnė nei su pakartojimu (atitinkamai 10,5±1,1 % ir 5,5±0,9 %).  

Populiacijos variacijos komponentas skersmens prieaugiui siekė 2,8±1,7 %, o šeimos – 1,3±0,3 %. Tiek 

populiacijos, tiek ir šeimos efektai buvo statistiškai reikšmingi (atitinkamai p buvo 0,05 ir <0,0001) kaip ir bandymo bei 

pakartojimo efektai, kurie įtraukti į statistinį modelį kaip fiksuoti. Apskaičiuoti šeimos sąveikos su bandymu ir 

pakartojimu variacijos komponentai skersmens prieaugiui parodė, kad sąveika su bandymu ar želdiniais buvo  daug 

didesnė nei su pakartojimu (atitinkamai 1,9±0,4 % ir 0,1±0,3 %). Sąveika su pakartojimu buvo statistiškai nepatikima. 

Aukščio prieaugis labiau genetiškai determinuotas požymis nei skersmens prieaugis, todėl yra tinkamesnis 

skirtumams tarp populiacijų palikuonių šeimų ir  bandomųjų želdinių nustatyti. Suomių mokslininkų tyrimai parodė, 

kad medžio aukštis patikimai teigiamai koreliuoja su vėlyvos medienos tankiu, o skersmens su medienos tankiu  

koreliacija nedidelė, tačiau taip pat teigiama (Peltola ir kt. 2009). Todėl, vykdant pušies selekciją, galima vienu metu 

pagerinti ne tik produktyvumą, bet ir medienos kokybinius požymius. 

 

Išvados 

 

1. Vidutinis aukščio prieaugis 30 metų amžiaus Lietuvos pušies populiacijų palikuonių bandomuosiuose 

želdiniuose svyravo nuo 30 iki 57 cm, o skersmens – nuo 0,39 iki 0,53 cm. Aukščio prieaugio svyravimai  

skirtinguose želdiniuose beveik nesiskyrė, kai tuo tarpu skersmens prieaugio svyravimai buvo kur kas didesni 

derlingesnėse augavietėse. 

2. Šeimos sąveika su aukščio prieaugio bandymu yra dvigubai didesnė nei su pakartojimu ir variacijos 

komponentas lygus 10,5±1,1 %. Panašios tendencijos nustatytos ir skersmens prieaugio , tik variacijos 

komponentas keliskart mažesnis. 

3. Populiacijos variacijos komponentas skersmens prieaugiui du kartus viršijo šeimos komponentą. Aukščio 

prieaugiui šis santykis buvo mažesnis, bet patys komponentai buvo daug didesni nei skersmens prieaugiui. 

Tiek populiacijos, tiek šeimos efektai abiems požymiams buvo statistiškai reikšmingi. 

4. Aukščio prieaugis labiau genetiškai determinuotas požymis nei skersmens prieaugis.  

5. Didžiausios skersmens prieaugio paveldėjimo koeficientų reikšmės gautos nederlingiausiose augavietėse. 
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GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IMPACT ON SCOTS PINE (PINUS 

SYLVESTRIS L.) WOOD HARDNESS  
 

Žilvinas ALŪZA, Virgilijus BALIUCKAS 

 

Summary 

 

140 Scots pine halfsib families from 7 Lithuanian populations were tested at age 30 in series of four field trials 

established in 1983. Total tree height, stem diameter and family survival were studied. The average height 

increment (HI) in the field trials ranged from 30 to 57 cm, for diameter increment (DI) – from 0.39 to 0.53 cm. 

Survival fluctuated in the interval 39-56% between the trials. HI deviated from the mean estimate almost equally 

in all the trials, while DI deviations were much larger in the sites with richer soils. Family x site interaction for 

HI was twice as large as family x block interaction. Population variance component for DI was 2 times larger 

compared to family component. Such ratio was smaller for HI, but the estimates were much larger than for DI. 

Population and family effects for both traits were statistically significant. The results showed that HI is more 
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heritable than DI and so is more suitable for determining differences between halfsib families and field trials. 

The highest DI heritability estimates were calculated for sites with poor soil. 

 

Keywords: Scots pine, progeny testing, open pollinated families, growth traits, survival. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

TUOPŲ HIBRIDŲ SODMENŲ IŠAUGINIMO KONTEINERIUOSE TECHNOLOGINIAI 

YPATUMAI 
 

Gintarė BAJERKEVIČIENĖ 

 

Santrauka 

 

Didėjantis medienos produktų ir pluošto poreikis skatina išauginti daugiau medienos mažesniame plote, auginti  

trumpesnės rotacijos trukmės medynus. Pagrindinė miško atkūrimo ir įveisimo sąlyga yra kokybiškų sodmenų 

panaudojimas. Kokybiškų ir gyvybingų sodmenų išauginimas yra pagrindinis miško daigynų ir medelynų 

uždavinys. Tyrimai atlikti 2015 metais Dubravos EMM urėdijoje, selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. 

Tyrimams buvo panaudoti sparčiausiai Lietuvos sąlygomis augantys 5 tuopų hibridų klonai iš Dubravos EMM 

urėdijoje esančios kolekcijos.  Tirtas tuopų hibridų sodmenų išauginimas iš gyvašakių 3 dydžių konteineriuose: 

120, 275 ir 410 cm
3
 talpos. Taip pat tirta skirtingo dydžio gyvašakių įtaka sodinukų augimui ir  biometriniams 

parametrams. Nustatyta, kad didesnio tūrio konteineriuose išauginti augalai pasižymi didesniu skersmeniu, 

geresniu ūglio ir šaknų santykiu, kas vėliau jiems gali suteikti pranašumą želdavietėse konkuruoti  su stipria 

augalija. Mažiausio tūrio konteineriuose sodmenys augo ir vystėsi lėtai, nes nepakankamai vystėsi šaknų sistema, 

todėl jie negali pasižymėti didesniu skersmeniu, aukščiu, ūglio, šaknų svoriu bei lapų paviršiaus plotu. 

Optimaliausios sodmenų išauginimui konteineriuose yra stambiausios 16–20 cm ilgio gyvašakės. Tuopų hibridų 

klonas Boleare (P. x canadensis Mönch) geriausiai dauginasi gyvašakėmis  konteineriuose ir gali būti veisiamas 

plantaciniuose želdiniuose Lietuvos klimato sąlygomis. 

 

Pagrindiniai žodžiai: tuopų hibridai, gyvašakė, konteineris.  

 

Įvadas 

 

Miškai yra pagrindiniai atsinaujinantys gamtos ištekliai, kurių dalis biomasės, sukaupiamos natūraliuose 

miškuose ir įveistuose tikslinės paskirties miškuose, gali būti panaudota pramoninės biotechnologijos produktams 

gaminti. Būtina ieškoti resursų pažangioms technologijoms kurti ir jas taikyti miško biomasei kaupti trumpos apyvartos 

želdiniuose ir ją perdirbti neteršiant aplinkos, nepažeidžiant natūralių miškų genofondo ir ekologinio tvarumo. Įvairiose 

Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse labiausiai trumpos apyvartos želdiniams tinkamomis medžių rūšimis pripažintos 

tuopos ir gluosniai. Tuopų (Populus L.) gentis, kuriai taip pat priklauso ir Lietuvoje natūraliai paplitusi drebulė 

(Populus tremula L.), iš visų medžių geriausiai atitinka trumpos apyvartos želdinių kriterijus. Tuopų rūšių ir  jų hibridų 

gausa su didžiule geografine, ekologine ir genetine įvairove pasitarnavo kuriant produktyvias, atsparias ligoms, didelės 

ekologinės amplitudės veisles.  

Vis didėjant medienos paklausai popieriaus ir celiuliozės pramonėje, labai aktualu  išauginti sparčiai augančių 

medžių sodmenis.  

Pagrindinė miško atkūrimo ir įveisimo sąlyga yra kokybiškų sodmenų panaudojimas. Plantacinių miško želdinių 

priežiūrą supaprastinti ir atpiginti iš dalies galima būtų panaudojant aukščiausios kokybės sodmenis. Kokybiškų ir 

gyvybingų sodmenų išauginimas yra pagrindinis miško daigynų ir medelynų uždavinys. Norint gauti tokius sodmenis, 

reikia visų pirma jų augimui sudaryti optimalias sąlygas, pradedant geros kokybės sėkla ir baigiant nemažinančiu 

sodmenų kokybės transportavimu į sodinimo vietą. 

Geri sodmenys išauginami naudojant įvairius jų išauginimo su uždara šaknų sistema būdus. Plantaciniai miško 

želdiniai gali būti veisiami sodmenimis su atvira arba uždara šaknų sistema. Tačiau sodmenys su uždara šaknų sistema  

yra daug pranašesniumų  už sodmenis su atvira šaknų sistema. 

Sodmenų su uždara šaknų sistema panaudojimas miško želdyme sudaro sąlygas pratęsti želdymo sezoną. Tai 

pagrindinis šios rūšies sodmenų pranašumas  lyginant su  atviros šaknų sistemos sodmenimis. Šie sodmenys greičiau 

išauginami , efektyviau sunaudojama genetiškai pagerinta dauginamoji medžiaga, geriau prigyja ir pradeda augti, 

lengviau pritaikomi mechanizuotam sodinimui. 

Sodmenys su uždara šaknų sistema patiria mažesnį persodinimo stresą  nei sodmenys su atvira šaknų sistema ir 

gali betarpiškai po pasodinimo konkuruoti su juos supančia augmenija dėl vandens, maisto medžiagų ir saulės šviesos. 

Be to, ištęstas želdymo sezonas sudaro galimybes želdymo darbams suburti mažesnes, bet labiau kvalifikuotas 

želdintojų brigadas. 

 

Darbo tikslas – nustatyti optimalius konteinerių ir  gyvašakių parametrus vegetatyvinės kilmės tuopų hibridų 

sodmenims išauginti. 
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Uždaviniai 

 

 1. Įvertinti plačiausiai naudojamų konteinerių tinkamumą tuopų hibridų sodmenims iš gyvašakių auginti. 

 2. Nustatyti optimalius gyvašakių parametrus.  

 3. Atrinkti perspektyviausius  klonus  vegetatyviniam tuopų hibridų dauginimui. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Vegetatyvinės kilmės tuopų hibridų sodmenys buvo auginami įvairaus tipo konteineriuose Dubravos 

eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje, Selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai atlikti 2015 metais Dubravos EMM urėdijoje, Selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. 

Tuopų (Populus) hibridų ūgliai gyvašakėms buvo imami iš Dubravos EMM urėdijoje įveistų tuopų hibridų klonų 

želdinių. Ūgliai rinkti (2015) balandžio mėnesį. Buvo parinkti Tuopų (Populus) hibridų klonai, kurie gerai prisitaikę 

augti Lietuvos gamtinėmis sąlygomis, įveisti žėmės ūkio plotuose, tuopų hibridų želdiniuose pasižymi dideliu  

produktyvumu. Buvo atrinkti penki klonai: ‛Popel’  1 (P. Balsamifera × P. trichocarpa ), kilmės šalis Švedija; 

‛Androscogin’ (P. Maximowiczii × P. trichocarpa ), Jungtinė Karalystė; ‛Popel’ 14 (P. trichocarpa× P. Trichocarpa), 

Švedija; ‛Boleare’ (P. deltoides × P. trichocarpa ), Jungtinė Karalystė; ‛Fritzi Pauley’ (P. deltoides × P. nigra ), 

Graikija, atsižvelgiant į šių klonų gebėjimą suformuoti šaknų sistemą juos dauginant gyvašakėmis. 

Gyvašakės dauginimui buvo ruošiamos remiantis Baronienės (2000), Galvydžio (1990) ir (1999) bei Galvydžio 

ir kt., (2007) siūlomomis dauginimo metodikomis. Tuopų hibridų ūgliai buvo sukarpyti į trijų ilgių gyvašakes: trumpas 

– 5–10 cm, vidutines – 11–15cm ir ilgas –  16–20 cm. Prieš sukarpant ūglius į gyvašakes buvo pašalinamos visos 

šoninės šakelės. Iki sodinimo gyvašakės buvo surišamos į pundelius, užrašomos etiketės ir statmenai sustatomos 

laikymo vietoje, dėžėse. Dėžės dugne buvo paskleidžiamas 5cm storio drėgnų spygliuočių pjuvenų sluoksnis, ant jo 

buvo sustatomos statmenai gyvašakės, jos iš viršaus uždengtos audeklu. Taip paruoštos gyvašakės laikytos šaltoje 

patalpoje (0–2ºC). Prieš sudedant laikymui į dėžės gyvašakės buvo apdorotos fungicidais, kad būtų sunaikinti galimi 

ligų židiniai.  

Gyvašakės susodintos į trijų dydžių, skirtingo tūrio ir aukščio, konteinerius (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Gyvašakių sodinimo konteineriai 

Konteinerio tipas Tūris cm
3
 Konteinerio 

aukštis mm 

Sodmenų tankumas 

vnt./m
2
 

QuickPot QP 15 T/15.5 410 155 187 

Plantek 35F 275 130 291 

HIKO V-120 120 110 526 

 

Konteineriai buvo pripildyti durpinio substrato. Substratui naudota aukštapelkės tipo durpė, kurios susiskaidymo 

laipsnis yra 5–10 %. Substrato reakcija– silpnai rūgšti pHKCl – 5. Durpės rūgštingumui sumažinti naudota kreida, į m
3
 

durpės  jos  įterpiant  apie 4–5 kg. 

Durpės buvo praturtinamos makro- ir mikrotrąšomis. Tuopų sodmenims auginti substratas paruoštas į 1m
3
 

įterpiant: 0,17 kg N, 0,50 kg P ir 0,50 kg K kg trąšų veikliosios medžiagos. Iš mikrotrąšų naudotos vario, mangano, 

magnio ir boro trąšos. Į kiekvieną m
3
 durpių  buvo įterpta 15 g vario, 15 g mangano ir 15 g magnio sulfatų bei 10 g boro 

rūgšties. 

Kiekvienam bandymo variantui buvo naudota po 50 vnt. gyvašakių. Kiekvieno klono iš viso buvo pasodinta po 

250 vnt. gyvašakių po 5 pakartojimus. 

Gyvašakės į konteinerius susodintos gegužės pradžioje. Sodinama buvo maksimaliai galimu gyliu, bet visada 

paliekant bent vieną pumpurą paviršiuje. Konteineriai su gyvašakėmis tolesniam auginimui buvo sunešti į polietileno 

šiltnamį, vegetacijos sezono metu taikytas visiems vienodas temperatūros režimas, laistymas ir tręšimas.  

Vegetacijos sezono metu  kas 15 dienų buvo matuojamas visų variantų ūglio ilgis, išsivysčiusių lapų skaičius.  

Pirmi matavimai pradėti (2015) gegužės 15 d., buvo matuojamas ūglių aukštis vieno centimetro tikslumu ir 

suskaičiuojami ūglyje esantys lapai. Matavimai buvo atliekami kas 15 dienų, kartu įvertinant  sodinukų būklę. 

Matavimų  atlikta dešimt kartų.  

Asimiliaciniam plotui nustatyti iš kiekvieno varianto  paimta po penkis vidutinio dydžio lapus, lapai buvo skinti 

nuo stiebelio vidurio. Lapai atrinkti atsitiktine tvarka iš kiekvieno konteinerio. Taip pat buvo atrinkti penki medeliai, 

išpurtyti iš konteinerių, nuplautos durpės ir išdžiovinti,vėliau susvertos atskiros dalys: šaknys, stiebeliai, lapai. 

Matavimo rezultatai apdoroti matematiniais - statistiniais metodais ir pateikti lentelėse ir grafikuose. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
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Atlikti tyrimai parodė, kad, pasodinus gyvašakes, nauji ūgliai pradėjo formuotis po dviejų savaičių 

nepriklausomai nuo konteinerio dydžio ir gyvašakės parametro.  

Esminių skirtumų tarp tyrimuose naudotų skirtingų tuopų hibridų klonų tyrimo metu nepastebėta, visi penki 

atrinkti klonai beveik vienodai reagavo į taikytus sodmenų išauginimo technologinius ypatumus. Geriau už kitus tirtus 

tuopų hibridų klonus augo tuopų hibridų klonas ‛Boleare’ (P. x canadensis Mönch). Jis ir galėtų būti sėkmingai 

auginamas plantaciniuose želdiniuose Lietuvoje. 

Vertinant konteinerio dydžio įtaką sodinukų ūglių augimui, nustatyta, kad konteinerio tūrio padidėjimas skatina 

ūglių augimą (1 paveikslas)  Geriausiai vystosi sodinukai 410 cm
3
 talpos QuickPot QP 15 T/15.5 tipo konteineriuose. 

Jau praėjus 30 dienų nuo pasodinimo, šiuose konteineriuose augančių sodinukų ūglis buvo beveik 2 kartus didesnis nei 

mažesniuose konteineriuose auginti sodmenys.  

Mažesnės talpos Plantek 35F (275 cm
3
 ) ir HIKO V-120 (120 cm

3
 ) konteineriuose ūglių augimo  skirtumai  

neesminiai. Pirmąsias 60 vegetacijos sezono dienų šiek tiek spartesniu augimu pasižymėjo mažesniame konteineryje 

pasodintos gyvašakės, vėliau jas aplenkė didesniame konteineryje augantys medeliai. Vegetacijos sezono pabaigoje šių 

dviejų tipų konteineriuose augančių sodinukų aukštis nesiskyrė. 

Blogesniam ūglių augimui mažesnio tūrio konteineriuose įtakos gali  turėti ir sodinukų išauginimo tankumas. 

Tuopų hibridų sodinukams reikia nemažai erdvės, todėl tankiai juos auginant prasideda stelbimas, konkurencija ir 

augimas sulėtėja. Tai gali būti viena iš priežasčių, dėl ko po 60 dienų mažiausiuose konteineriuose pradžioje gerai 

augusių sodinukų augimas sulėtėjo . 

Sparčiausiai ūgliai auga  per pirmąsias 120 vegetacijos sezono dienų. Vėliau prieaugio intensyvumas mažėja. 

Todėl galima daryti išvadą, kad tuopų hibridų sodmenims išauginti būtinas ne trumpesnis kaip 120 dienų vegetacijos 

periodas .  

 
 

1 pav. Konteinerio tūrio įtaka tuopų hibridų gyvašakių ūglių augimui vegetacijos sezono metu  

 

Atliekant bandymus buvo pastebėtas nevienodas to paties bandymo varianto medelių augimas. Todėl buvo 

nustatytas kiekviename bandymo variante maksimalus ūglio aukštis. Šis maksimalus rodiklis ir parodo medelio 

potencines galimybes esamomis išauginimo sąlygomis (2 paveikslas).  Šiame bandyme taip pat nustatyta, kad 

stambiausius sodmenis galima išauginti didžiausio tūrio konteineriuose.  

Veisiant plantacinius tuopų hibridų želdinius gerai įdirbtose nepiktžolėtose dirvose, galima būtų naudoti ir 

mažesnių parametrų sodmenis. Tokius sodmenis galima būtų auginti ir mažesnio tūrio konteineriuose. Sprendžiant iš 

gautų maksimalių prieaugių, jiems išauginti pakaktų ir 60 dienų. 
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2 pav. Konteinerio tūrio įtaka tuopų hibridų gyvašakių ūglių maksimaliam prieaugiui vegetacijos sezono metu  

 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad yra tamprus ryšis tarp gyvašakės parametrų ir sodinuko ūglio augimo. 

Geriausiu augimu pasižymi stambiausios 16–20 cm ilgio gyvašakės (3 paveikslas). Jos gerokai  lenkia iki 10 cm ir iki 

15 cm ilgio gyvašakių ūglių augimą. Tai galima paaiškinti tuo, kad didesnės gyvašakės didesniu paviršiaus plotu 

kontaktuoja su durpiniu substratu, taigi turi didesnį plotą, kuriame gali susiformuoti augalo šaknys. Tai būtina sąlyga, 

kad augalas galėtų vystyti stiprią antžeminę dalį.  

 

 
 

3 pav. Gyvašakės ilgio įtaka tuopų hibridų ūglių augimui konteineriuose vegetacijos sezono metu  

 

           Palyginus  tuopų hibridų  augimą  skirtingų tipų konteineriuose, apibendrintai galima teigti, kad didesniuose 

konteineriuose išauginti augalai pasižymi didesniu skersmeniu, geresniu ūglio ir šaknų santykiu, kas vėliau jiems 

suteikia  pranašumą želdavietėse konkuruojant  su stipria augalija.  

        Mažiausio tūrio konteineriuose sodmenys augo ir vystėsi lėtai, nes nepakankamai vystėsi šaknų sistema, todėl jie 

negali pasižymėti didesniu skersmeniu, aukščiu, ūglio, šaknų ir lapų santykiu. 

 

Išvados 

 

1. Nustatyta,kad didesnio tūrio konteineriuose išauginti sodmenys pasižymi didesniu skersmeniu, geresniu ūglio 

ir šaknų santykiu, kas vėliau jiems gali suteikti  pranašumą želdavietėse konkuruoti  su stipria augalija.  

2. Optimaliausios sodmenims konteineriuose išauginti yra stambiausios 16–20 cm ilgio gyvašakės. 

3. Tuopų hibridų klonas ‛Boleare’ (P. x canadensis Mönch)tinkamiausias dauginti gyvašakėmis. 
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TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF RAISING POPLAR HYBRIDS' PLANTS IN 

CONTAINERS  
 

Gintarė BAJERKEVIČIENĖ 

 

Summary  

 

Increasing demand for wooden products and biomass encourage more wood to be grown in a smaller area, and 

with the cultivation of shorter duration of the rotation. Main requirement of reforestation and afforestation is 

using high quality seedlings. The main task of forest tree nurseries is a production of high-quality and viable 

seedlings. These investigations were done in 2015 in nursery of Dubrava Experimental Training Forest 

Enterprise. Material from fastest growing in Lithuania 5 poplar hybrid clones from Dubrava ETFE collection. 

The growth of hybrid poplar plants grown in containers of 3 sizes: 120, 275 and 410 cm
3
 was studied. It was 

also investigated the influence of different sizes of cuttings on seedlings growth of biometric parameters. It was 

found that plants grown in a higher volume of container had a larger diameter, better shoot and root ratio, 

which later  may give an advantage to compete with strong vegetation. Seedlings grown in minimum volume 

of containers grew and developed slowly as insufficiently developed root system, so they do not possesed a 

greater diameter, height, shoot and root weight and leaf surface area. The best is to grow plants in containers 

from the largest cuttoings of 16-20 cm size. Hybrid poplar clone Boleare (P. x Canadensis Mönch) was among 

the best multiplied by tree cuttings in containers and it can be used for establishing of short rotation plantations 

under  the Lithuanian climatic conditions. 

 

Keywords: Poplars hybrid, cuttings, containers 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

PAPRASTOSIOS PUŠIES SKIRTINGOS SĖKLŲ MASĖS SĖKLINIŲ PALIKUONIŲ 

KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ POŽYMIŲ PALYGINIMAS BANDOMUOSIUOSE 

ŽELDINIUOSE 

Vilius PERKAMAS 

 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti vieno paprastosios pušies motinmedžio skirtingos sėklų masės palikuonių bandomuosiuose 

želdiniuose, įveistuose1986 metais Kretingos miškų urėdijoje, Darbėnų girininkijoje. Išmatuota 160 vnt. pušies 

medžių keturiose šeimose. Kiekvienoje tiriamoje šeimoje buvo matuojama po 40 vnt. (stambių sėklų 20 vnt. ir 

smulkių sėklų 20 vnt.) medžių. Buvo matuojamas medžių skersmuo, storiausios šakos storis. Skaičiuojamas 

šakų skaičius menturyje. Vizualiai buvo vertinamas šakų prisegimo kampas, pleištinės šakos, stiebo kreivumas, 

dvistiebiškumas. Atlikta koreliacinė analizė tarp požymių parodė, kad stipraus ir vidutinio stiprumo ryšio nėra. 

Egzistuoja tik silpnas ryšys tarp storiausios šakos, šakų prisegimo kampo ir pleištinės šakos. Medžių 

skersmenų vidurkių analizė parodė, kad 3 ir 11 klono stambių sėklų palikuonys yra didžiausio skersmens 

(atitinkamai 19,45  ir 19,70 cm). Variacijos koeficientas labiausiai skyrėsi pleištinės šakos 1 ir 6 klono, 

dvistiebiškumas   buvo labiausiai išreikštas 3klone.  

 

Pagrindiniai žodžiai: paprastoji pušis, klonai, sėklų masė, fenotipas, genetinė įvairovė.  

Įvadas 

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) plačiausiai paplitusi pušų rūšis. Auga Europoje ir Azijoje, nuo Škotijos 

vakarų iki Amūro ir Usūrio upių rytuose. Arealo šiaurinė riba eina per Šiaurės Skandinaviją, pietuose aptinkama 

Turkijoje, Graikijoje, Kaukaze ir Pirėnų kalnuose (Navasaitis, 2004). Lietuvoje ji auga visoje teritorijoje nuo paskutinio 

ledynmečio atsitraukimo. Lietuvoje pirmieji genetiniai-selekciniai tyrimai buvo pradėti 1956 m. Pirmiausia buvo 

tiriamos paprastosios pušies formos ir  populiacijų struktūra (Džiaukštas, 1959). 

Sėklų rūšiavimas pagal masę gali sukelti nepageidaujamas pasekmes, nes sėklų masė tarp klonų kiekvienoje 

plantacijoje skiriasi, o rūšiuojant mažiausias sėklas produkuojantys klonai gali būti išmesti neįvertinus jų sėklinės 

kokybės  (Danusevičius,2000). 

Jaunų augalų augimas priklauso nuo sėklos dydžio mažiausiai 16 metų, o efektas išlieka iki 59 metų (Giertych, 

1974). Sėjinukų iš didesnių ir sunkesnių sėklų   augimo energija yra didesnė ir  jie išauga stambesni negu iš smulkių 

sėklų, nors  iš mažų sėklų išauginti sėjinukai gali būti  vertingesni, pvz.,   dėl geresnės stiebo kokybės , plonesnių  šakų 

ir kitų paveldimų savybių. Manoma, kad sėklų masė susijusi su daugeliu genetinių ir ekologinių veiksnių. Ji priklauso 

nuo genotipo, sėklų užmezgimo laiko, brandos periodo, optimalios temperatūros, vegetacijos trukmės, mitybos sąlygų ir  

geografinės padėties (Rohmeder, 1972). 

Kloninėje plantacinėje sėklininkystėje  klonų produkuojamų sėklų masė labai skiriasi, todėl , norint išauginti 

vienodus, tinkamų parametrų miško sodmenis, sėklas rūšiuoti būtina. Tačiau rūšiuojant sėklas pagal masę, smulkesnes 

sėklas produkuojantys klonai yra eliminuojami iš sėklų derliaus ir į želdomus plotus nepatenka, ir taip sumažėja 

sodinukų genetinė įvairovė (Danusevičius, 2000).  

Atlikus palikuonių tyrimus iš surinktų sėklų skirtingame lajos aukštyje rezultatai parodė, kad   iš sėklų, kurios 

buvo imtos iš viršutinės lajos dalies, išaugo medeliai,  kurių skersmuo  buvo daug didesnis , stiebas  tiesus ,   

pasižymėjo  didesniu išlikimu, lyginant su palikuonimis, kurių sėklos buvo imtos iš kitų lajos dalių (Danusevičius ir kt., 

2012). 

Savidulka yra neigiamas procesas sėklinėse plantacijose, o savidulkiai genotipai būna prasto augimo ir paprastai 

neišlieka – žūva (Karkkainen et al., 1996). Didžiausia savidukla  vyksta  apatinėse lajos dalyse  (Shen et al., 1981). 

Išlikę savidulkiai medžiai   daug prasčiau auga, o tai kartu turi įtakos ir stiebo kokybei (Danusevičius, 2012). 

 

Darbo tikslas – įvertinti skirtingos sėklų masės įtaką paprastosios pušies kiekybiniams ir kokybiniams požymiams. 

 

Uždaviniai 

 

1. Išmatuoti skirtingos sėklų masės paprastosios pušies sėklinių palikuonių, augančių Darbėnų girininkijos 

bandomuosiuose želdiniuose, morfologinius požymius. 

2. Nustatyti ryšių stiprumą tarp stiebo skersmens, šakos skersmens, šakų skaičiaus, šakų kampo, pleištinės 

šakos, stiebo tiesumo ir dvistiebiškumo. 

3. Palyginti atskirų klonų (smulkių ir stambių sėklų) genetinę požymių įvairovę. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 
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Skirtingos sėklų masės paprastosios pušies sėklinių palikuonių morfologinių požymių analizė Darbėnų 

girininkijos bandomuosiuose želdiniuose. 

Tyrimų metodika 

Tyrimai atlikti paprastosios pušies bandomuosiuose  želdiniuose,  įveistuose iš keturių Šlėnavos sėklinės 

plantacijos klonų skirtingos sėklų masės sėklinių palikuonių. Želdiniai 1986 metais įveisti Kretingos miškų urėdijos 

Darbėnų girininkijos 27–28 kv., 6, 1 ir 2 skl., įveista Nb–Lc augavietė. 

2013 m. rugpjūčio mėnesį buvo matuojama: medžių skersmuo – 1,3 m aukštyje, 2 m aukštyje šakų menturyje – 

storiausios šakos storis. Skaičiuojamas šakų skaičius menturyje. Vizualiai buvo vertinama: šakų prisegimo kampas, 

pleištinės šakos, stiebo kreivumas, dvistiebiškumas.  

Stiebo skersmuo ir storiausia šaka buvo matuojami žerglėmis 0,5 cm tikslumu. Šakų prisegimo kampas buvo 

vertinimas taip: 1 – bukas, 2 – tarpinis, 3 – smailus. Pleištinių šakų  buvimas vertinimas taip: 0 – nėra, 1 – yra. Stiebo 

kreivumas vertinamas taip: 1 – kreivokas, 2 – lankas, 3 – kreivas, 4 – labai kreivas. Dvistiebiškumas vertinamas taip: 1 

– vienas stiebas, 2 – du stiebai, 3 – trys stiebai.  

Buvo išmatuota 160 vnt. pušies medžių, iš jų 80 vnt.  stambių  ir 80 vnt. smulkių sėklų frakcijų medžių. 

Tiriamoje šeimoje buvo matuojama po 40 vnt. (20 vnt. stambių ir 20 vnt.smulkių sėklų ) medžių.  

  

 

1 pav. Bukas šakų prisegimo kampas 2 pav. Tarpinis šakų prisegimo kampas 3 pav. Smailas šakų prisegimo kampas ir 

pleištinės šakos defektas 

 

Stambios sėklos 

 

 

Smulkios sėklos 

4 pav. Tyrimo barelių schema 

Priklausomai nuo tyrimo barelyje esančių medžių eilių skaičiaus buvo matuojama po 2 arba 3 medžius vienoje 

eilėje, bet ne daugiau kaip  20 medžių iš vieno barelio. Medžiai eilėje buvo parenkami atsitiktinai. Visi matuoti medžiai 

buvo žaliuojantys. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Atlikus požymių koreliacijos analizę buvo įvertinta, kurie požymiai koreliuoja tarpusavyje, ir nustatyta, kokios  

įtakos aplinkos veiksniai turi adaptacijos procesams.  
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1 lentelė. Požymių koreliacinė analizė. Pirmi skaičiai – koreliacijos koeficientas (r), antri skaičiai – p reikšmė.  

Jei p<0,05,  tai požymiai yra statistiškai reikšmingi (pateiktos tik reikšmingos p reikšmės). 

 

D Šakos (D) Šakų sk. Kampas Pleišt. šaka Tiesumas Dvist. 

D  
0,4269 0,0410 0,1569 0,0356 0,1393 0,0483 

 
 

0,0001 
   

0,041 
 

Šakos (D) 0,4269 
 

0,2102 0,3763 0,2598 0,1794 0,1425 

 

0,0001 
 

0,0012 0,0001 0,0031 
 

0,042 

Šakų sk. 0,0410 0,2102 
 

0,0594 0,0191 0,0080 -0,0231 

 
 

0,0012 
     

Kampas 0,1569 0,3763 0,0594 
 

0,1888 -0,0214 0,0709 

 
 

0,0001 
     

Pleišt. šaka 0,0356 0,2598 0,0191 0,1888 
 

0,0219 0,1286 

 
 

0,0031 
    

0,04 

Tiesumas 0,1393 0,1794 0,0080 -0,0214 0,0219 
 

0,0093 

 

0,041 
      

Dvist. 0,0483 0,1425 -0,0231 0,0709 0,1286 0,0093 
 

 
 

0,041 
  

0,04 
  

 

Koreliacijos koeficientu nustatomas ryšio tarp kintamųjų stiprumas. Stipraus ir vidutinio ryšio tarp analizuojamų 

požymių nėra. Silpnas ryšys (0,2–0,5) egzistuoja tarp medžio skersmens ir storiausios šakos skersmens, šakos prisegimo 

kampo ir storiausios šakos storio, pleištinės šakos ir storiausios šakos storio. Tarp kitų požymių ryšys yra labai silpnas 

arba išvis nėra ryšio. 

 Medžio skersmuo yra vienas iš svarbiausių parametrų, rodančių, kaip medis yra adaptavęsis augti konkrečiomis 

augimo sąlygomis. Analizuojant paprastosios pušies augimą iš skirtingos masės  sėklų,  daug dėmesio skirta skersmens 

analizei pagal šeimas ir skirtingos  masės sėklas. 

 

 
5 pav. Sėklų masės įtaka skirtingų pušies klonų skersmeniui  

 

Remiantis gautais rezultatais nustatyta, kad matuotų medžių skersmuo nepriklausomai nuo šeimų svyravo nuo 

9,5 iki 25,5 cm. Šeimų viduje skersmens svyravimai buvo mažesni – vidutiniškai apie 10–12 cm. Skersmenų įvairovė 

galėjo susidaryti dėl augavietės nevienodumo (Nb – Lc), pušies tarpusavio konkurencijos (sodinta 2 ͯ 1 m), skirtingos 

sėklų masės ir kitų veiksnių. 
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Nustatyta, kad stambių sėklų palikuonys (klonų nr. 1 ir 6) pasižymi mažesniu augimu į skersmenį, lyginant su 

smulkių sėklų palikuonimis. Klonų nr. 3 ir 11 stambių sėklų palikuonys auga sparčiau į skersmenį, lyginant su smulkių 

sėklų palikuonimis. Didžiausią prieaugį į skersmenį turi stambių sėklų palikuonys (klonas nr. 11) –19,70 cm. 

Mažiausias prieaugis yra klono nr. 6 stambių sėklų palikuonių (17,80 cm). Augimu į skersmenį labiausiai išsiskyrė 

klonas nr. 11– tarp skirtingų sėklinių palikuonių jis skyrėsi net 1,7cm. 

Variacijos koeficientai parodo, kaip varijuoja morfologiniai požymiai, bet ir iš dalies parodo, koks yra genetinės 

įvairovės lygis tarp atskirų klonų.  

 

 

 

6 pav. Fenotipinių požymių palyginimas tarp atskirų klonų 

Atlikti tyrimai parodė, kad tarp atskirų klonų variacijos koeficientai daugeliui požymių tik nežymiai skyrėsi. 

Didžiausias skirtumas matomas lyginat pleištinės šakos požymį tarp 1 ir 6 klono (6 pav.). Mažesnis peištinių šakų 

skaičius rodo rūšies gerą adaptavimąsi prie aplinkos sąlygų. Analizuojant dvistiebiškumo požymį 3-jame klone 

(stambių ir smulkių sėklų masės) buvo didelis dvistiebiškumo variacijos koeficientas. Tuo tarpu kitų klonų  dvistiebių 

medžių kiekiai labai nedaug skyrėsi (6 pav.). Dvistiebiškumas neretai atsiranda dėl tam tikrų mechaninių pažeidimų  – 

žvėrių, snieglaužų, vėjalaužų – ankstyvojoje medžių augimo fazėje (Stahl, 1990). Kuo mažesnis dvistiebiškumas,  tuo 

geriau medžiai yra prisitaikę augti vietinėmis  sąlygomis. 

Statistinės analizės metodais įvertinus morfologinių požymių skirtumus tarp skirtingų sėklų masės ir atskirų 

klonų, negalima išskirti atskiro klono ar konkrečios sėklų masės su geriausiai pasireiškiančiomis  paveldimomis 

savybėmis pagal visus parametrus. Visi klonai, vertinant pagal atskirus morfologinius požymius, pasižymi geromis ir 

blogomis genetinėmis savybėmis. 

 

Išvados 

1. Storiausios pušys yra stambių sėklų klono nr. 11, mažiausias skersmuo yra stambių sėklų klono nr. 6. 

2. Variacijos koeficientas parodė, kad  daugiausia dvistiebių medžių yra klono nr. 3. 
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3. Ryšių tarp požymių analizė parodė, kad egzistuoja silpni ryšiai tarp medžio skersmens, storiausios šakos, 

prisegimo kampo ir pleištinės šakos.  
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COMPARISON OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF 

SEED DESCENDANTS WITH DIFFERENT SEED MASS OF SCOTS PINE IN TEST 

PLANTATIONS  
 

Vilius PERKAMAS  

 
Summary 

 

The tests were carried out in the test plantations of descendants of different seed mass of one tree of Scots pine 

planted in 1986 in Kretinga Forest Enterprise, Darbėnai Forest District. A total of 160 pine trees in four families 

were measured. 40 units of trees in each analysed family were measured (20 units of large seeds and 20 units of 

small seeds.) Measurements: tree diameter, thickness of the thickest branch. The number of branches in whorls 

was counted. Visual evaluation: branch attachment angle, wedged branches, stem curvature, double trunks. The 

correlation analysis of the attributes indicated the absence of strong and moderate dependence. There is only 

weak dependence between the thickest branch, branch attachment angle and the wedged branch. The analysis of 

average diameters of trees indicated that the descendants of large seeds of clone 3 and 11 are the largest in 

diameter (19.45 cm and 19.70 cm, accordingly). The coefficient of variation varied most for wedged branches of 

clone 1 and 6, double trunk is most strongly expressed in clone 3.  

 

Keywords: Scots pine, clones, seed weight, phenotype, genetic diversity 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

MINERALINIŲ TRAŠŲ TERRA-SORB COMPLEX ĮTAKA PAPRASTOSIOS EGLĖS 

(PICEA ABIES) SĖJINUKŲ PAGRINDINIAMS AUGIMO PARAMETRAMS 
 

Gediminas POVILAUSKAS 

 

Santrauka 

 

TERRA-SORB COMPLEX trąšos – tai laisvųjų L-α-amino rūgščių bei mikroelementų mišinys papildomam 

sėjinukų tręšimui per spyglius. Laisvosios L-α-amino rūgštys, patekusios į augalą, suaktyvina fotosintezės 

procesą ir padidina chlorofilo kiekį, turi įtakos kitiems svarbiems augalo gyvybiniams procesams. Tyrimas 

atliktas 2015 metais VĮ Radviliškio miškų urėdijos medelyne. Tyrimo metu paprastosios eglės pirmamečiai 

sėjinukai buvo tręšiami kompleksinėmis mineralinėmis makrotrąšomis ir lyginami su TERRA-SORB 

COMPLEX purškiamomis mikroelementų trąšomis. Paprastosios eglės sėjinukų aukščiui ir skersmeniui 

didžiausią teigiamą įtaką turėjo TERRA-SORB COMPLEX trąšų 1,5 l/ha norma. Ta pati minėtų trąšų norma 

lėmė ir didžiausią teigiamą įtaką sėjinukų pagrindinės šaknies ilgiui. Remiantis gautais rezultatais galima teigti, 

kad optimaliausia trąšų TERRA-SORB COMPLEX norma papildomai tręšti eglės sėjinukus per spyglius – 1,5 

l/ha.  

 

Pagrindiniai žodžiai: paprastoji eglė, tręšimas, mikroelementai. 

 

Įvadas 

 

Augalų mitybai, tai yra jų augimui ir vystymuisi, reikia apie 80 cheminių elementų. Iš jų sudarytos augalų 

šaknys ir antžeminės dalys. Augalai tas maisto medžiagas gauna iš dirvos. Augalų augimui panaudotos maisto 

medžiagos su išauginta produkcija pasišalina. Kad būtų palaikomas augalų maisto medžiagų balansas dirvoje, jį reikia 

nuolatos papildyti, tręšiant laukus. Daugeliu atvejų tam naudojamos mineralinės trąšos (Račinskas, 2008). Šios trąšos 

gaminamos iš mineralų ir uolienų, kuriose gausu įvairių mineralinių elementų, bet nėra organinės medžiagos 

(Romaneckas ir kt., 2005).  

Dažniausiai medelynuose naudojamos makroelementinės trąšos, turinčios tik pagrindinių, dažniausiai augalams 

trūkstamų elementų, tai: azotas, fosforas, kalis. Tačiau dažnai sėjinukams to neužtenka, tenka papildomai juos tręšti ir 

mikroelementinėmis trąšomis. Tai trąšos, turinčios elementų, kurių augalams reikia labai mažai, tačiau be jų sėjinukai 

negali normaliai egzistuoti, tai Mn, Bo, Mo, Cu, Zn ir kt. Patręšus jomis augalai tampa atsparesni ligoms ir kenkėjams, 

lengviau pakelia nepalankias gamtines sąlygas – šaltį, sausrą. Tačiau augalams žalingas ne tik  mikroelementų 

trūkumas, bet ir perteklius (Šlapakauskas, 2006). 

TERRA-SORB COMPLEX trąšos – tai laisvųjų L-α-amino rūgščių ir mikroelementų mišinys papildomam 

sėjinukų tręšimui per spyglius. Laisvosios L-α-amino rūgštys, patekusios į augalą, suaktyvina fotosintezės procesą ir 

padidina chlorofilo kiekį, veikia kitus svarbius augalo gyvybinius procesus. Rekomenduojama naudoti augalo 

fiziologiniams procesams suaktyvinti, kai augalai yra nukentėję nuo atšiaurios žiemos, šalčio arba šalnų, sausros, 

karščio, staigių temperatūros pokyčių, apdeginimo pesticidais ir kitų nepalankių augimo sąlygų. Augimo procesams 

suaktyvinti naudojama ankstyvais augalų augimo tarpsniais vegetacijos pradžioje, prieš žydėjimą arba vaisių augimo 

metu. 

 

Tyrimo tikslas 

 

Nustatyti mineralinių trąšų TERRA-SORB COMPLEX įtaką paprastosios eglės vienų metų sėjinukų 

pagrindiniams augimo parametrams. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti TERRA-SORB COMPLEX įtaką paprastosios eglės pirmamečių sėjinukų antžeminės dalies augimui 

ir vystymuisi. 

2. Nustatyti TERRA-SORB COMPLEX įtaką paprastosios eglės pirmamečių sėjinukų šaknų sistemos augimui ir 

vystymuisi. 

3. Nustatyti TERRA-SORB COMPLEX optimalią tręšimo normą paprastosios eglės pirmamečiams sėjinukams. 

 

Objektas 

 

Pirmų metų paprastosios eglės sėjinukai. 
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Tyrimo metodika 

 

Tyrimai pradėti vykdyti 2015 metais VĮ Radviliškio miškų urėdijos medelyne. Naudotas tyrimo aikštelių 

metodas (3 m
2
). Aikštelių kraštinių santykis 1:3. Kiekvienas tręšimo variantas buvo pakartotas tris kartus.  

Tiriant naudoti tokie tręšimo variantai: 

1. Kontrolė (K) – sėjinukai tręšti „YaraMila Complex“ kompleksinėmis trąšomis. 

2. Sėjinukai tręšti TERRA-SORB COMPLEX 1 l/ha. 

3. Sėjinukai tręšti TERRA-SORB COMPLEX 1,5 l/ha. 

4. Sėjinukai tręšti TERRA-SORB COMPLEX 2 l/ha. 

 

Lauko bandymuose žemės dirbimas, sėjos ir pasėlių priežiūros darbai buvo atliekami pagal eglių sėjinukų 

auginimo technologiją (Skov, 1996). Prieš sėją sėklos beicuotos fungicidu „Maxim 025 FS“. Pirmos kokybės klasės 

paprastųjų eglių sėklos pasėtos gegužės 12 dieną sėjamąja „Egedal-83“ pagal eilinę (penkios eilutės lysvėje) (25-25-25-

25-70) schemą. Sėjos norma – 10 g/m
-2

. Kontrolinio varianto dirva prieš sėją buvo tręšiama „YaraMila COMPLEX“ 

kompleksine trąša N12P11K18+Mg+S+B+Fe+Mn+Zn (300 kg/ha). Papildomai kontrolinio  varianto sėjinukai tręšti 

minėtomis trąšomis (350 kg/ha) gegužės mėn. ir amonio salietra (350 kg/ha) birželio mėn. TERRA- SORB COMPLEX 

trąšomis tręšta birželio15 d.  ir liepos 20 d. 

Sėjinukų vegetacijos metu (2015 m. vasarą) kiekvieno mėnesio pabaigoje buvo fiksuojamas sėjinukų išlikimas 

kiekvieno tręšimo varianto vidutinėse (pagal sėjinukų tankumą) eilutėse. Duomenys buvo renkami pastoviose 1 metro 

ilgio atkarpose. 2015 m. spalio mėnesio pabaigoje sėjinukai išmatuoti, nustatant pagrindinius biometrinius parametrus. 

Susumavus 6 mėnesių apskaitos duomenis apskaičiuota sėjinukų išeiga iš 1 eilutės tiesmetrio ir 1 ha. 

Iš kiekvieno tręšimo varianto vidutinio tankumo eilutėse buvo iškasama (25 cm gyliu ) po 150 sėjinukų. Iš viso 

išmatuota šešių bandymo variantų 1800 sėjinukų. Nustatytas sėjinukų aukštis (0,1 cm tikslumu), šaknies kaklelio 

skersmuo (0,01 mm tikslumu), pagrindinės šaknies ilgis (0,01 cm tikslumu). Buvo matuojama milimetrine liniuote ir 

elektroniniu slankmačiu. 

Tyrimo duomenys apdoroti taikant  matematinės statistikos metodus, panaudojant MS EXCEL ir STATISTICA 

programas (Raudonius, 2008). 

 

Rezultatai 

 

Sėjinukų mineralinės mitybos lygį parodo augalų organų išsivystymas (spyglių ir šaknų ilgis, šaknies kaklelio 

skersmuo ir kt.), aukštis, spyglių skaičius, biomasės kitimas (Šlapakauskas, 2006). Sėjinukų aukščio analizė yra svarbus 

biometrinis parametras, tinkamas tyrinėti aukščio priklausomybę nuo tręšimo normos. TERRA-SORB COMPLEX trąšų 

įtaka pirmamečių sėjinukų aukščiui pavaizduota (1 pav.). 

 

 
 

1 pav. TERRA-SORB COMPLEX trąšų įtaka paprastosios eglės sėjinukų aukščiui 

 

Pirmamečių sėjinukų atveju TERRA-SORB COMPLEX trąšų įtaka sėjinukų aukščiui labiausiai išryškėjo 

naudojant 1,5 l/ha trąšų normą. Kontrolinis variantas ir 2,0 l/ha trąšų normos įtaka buvo panaši, o mažiausiai aukščiui 

įtakos turėjo 1,0 l/ha trąšų norma. 

Sėjinukų šaknies kaklelio skersmuo turi įtakos sodmenų kokybei (Račinskas, 2008).  
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Kaip kinta šaknies kaklelio skersmuo skirtinguose pirmamečių sėjinukų tręšimo variantuose, pavaizduota 2 pav.  

 

 

 

2 pav. TERRA-SORB COMPLEX trąšų įtaka paprastosios eglės sėjinukų skersmeniui šaknies kaklelyje  

 

Pateiktame paveiksle matyti, kad ir kontrolinis variantas, ir 1,5 l/ha tręšimo norma teigiamai veikė pirmamečių 

eglės sėjinukų skersmenį šaknies kaklelyje, o 1,0 l/ha ir 2,0 l/ha norma teigiamos įtakos skersmeniui neturėjo. 

Dirvožemio fizikinės savybės ir maisto medžiagų pasiskirstymas dirvožemyje turi didelę reikšmę augalo šaknų 

sistemai augti ir vystytis (Kučinskas ir kt., 1999). 

Nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės pirmamečių sėjinukų pagrindinės šaknies ilgiui pavaizduota (3 pav.).  

 

 
 

3 pav. TERRA-SORB COMPLEX trąšų įtaka paprastosios eglės sėjinukų pagrindinės šaknies ilgiui 

 

Paprastosios eglės pirmamečių sėjinukų atveju pagrindinės šaknies ilgis labiausiai išsiskyrė naudojant TERRA-

SORB COMPLEX trąšų 1,5 l/ha normą. Iš dalies teigiamą įtaką šaknies ilgiui darė 1,0 ir 2,0 l/ha trąšų norma, o 

kontrolinio varianto sėjinukai turėjo trumpiausią pagrindinę šaknį.  

 

Išvados  
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1. Didžiausią teigiamą įtaką paprastosios eglės pirmamečių sėjinukų aukščiui ir skersmeniui šaknies kaklelyje 

turėjo TERRA-SORB COMPLEX trąšų 1,5 l/ha norma. 

2. Pagrindinės šaknies ilgį labiausiai veikė TERRA-SORB COMPLEX trąšų 1,5 l/ha norma. 

3. Optimaliausia TERRA-SORB COMPLEX tręšimo norma paprastosios eglės pirmamečiams sėjinukams – 1,5 

l/ha. 
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MINERAL FERTILIZERS TERRA-SORB COMPLEX INFLUENCE TO NORWAY 

SPRUCE SEEDLINGS BIOMETRIC PARAMETERS  
 

Gediminas POVILAUSKAS 

 

Summary  

 

TERRA-SORB COMPLEX fertilizers are a mix of free L-α-amino acids and micro elements meant for 

additional fertilizing of seedlings through needles. Free L-α-amino acids introduced into the plant activates the 

process of photosynthesis, increases the amount of chlorophyll and has influence on other important processes 

of plant life. The investigation was carried out in 2015 in public institution Radviliskis State Forest Enterprise 

nursery.  During the study first year Norway spruce seedlings were fertilized with complex macro mineral 

fertilizers and compared with TERRA-SORB COMPLEX Spray micronutrient fertilizers. The greatest positive 

impact for spruce seedlings' height and diameter was done by TERRA-SORB COMPLEX fertilizers 1.5 l / ha 

rate. The same with this fertilizer rate determined the greatest impact upon the main seedling root length. 

Based on the results it can be said that the optimum fertilizer TERRA-SORB COMPLEX rate additionally 

fertilized spruce seedlings through needles is 1.5 l / ha. 

 

Keywords: paprastoji eglė, tręšimas, mikroelementai 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

NEGYVOS MEDIENOS SUSIDARYMO DĖSNINGUMAI GRETA PLYNŲ KIRTAVIEČIŲ 
 

Andrius BURBA 

 

Santrauka 

 

Negyva mediena yra neatsiejamas natūralių miškų elementas. Vykdant plynus kirtimus, susidaro kontrastingas 

pakraštys: kirtavietė ir  brandus medynas, kuris turi įtakos negyvos medienos susidarymui. Straipsnyje 

analizuojami negyvos medienos susidarymo dėsningumai greta plynų kirtaviečių. Tyrimai atlikti Radviliškio 

miškų urėdijos Radviliškio ir Aukštelkų girininkijoms priklausančiuose miškuose. Atliekant skaičiavimus, greta 

plynų kirtaviečių buvo išdėstyta 216  skritulio formos tyrimo barelių, kuriuose, atlikus skaičiavimus,  nustatyta, 

kad didžiausios įtakos negyvos medienos kiekio susidarymui greta plynų kirtaviečių turi: medyno rūšinė sudėtis 

(uosynai pasižymi didžiausiu negyvos medienos kiekiu), atstumas nuo biržės pakraščio gilyn į mišką ( didžiausi 

kiekiai susidaro prie pat plyno kirtimo biržės  0–15m atstumu), geometrinė biržės forma ( greta netasyklingos 

geometrinės formos biržių esančiuose medynuose negyvos medienos kiekiai nustatyti didžiausi), vėjų įtaka ( 

medynuose, kuriuose miško siena statmena vyraujančių vėjų krypčiai,  negyvos medienos aptinkama daugiau.). 

Nustatyta, kad tarp negyvos medienos elementų  medynuose didžiausią dalį sudaro virtėliai. 

 

Pagrindiniai žodžiai: negyva mediena, virtėliai, biržės forma, plyna kirtavietė, medynai. 

 

Įvadas 

 

Dar visai neseniai, negyva mediena buvo suvokiama kaip neigiamas elementas miškų ekosistemoje, liudijantis 

apie taikomosios miškotvarkos ,, nepakankamumą ir aplaidumą‘‘(Stachura ir kt.,2007).  Ji buvo laikoma potencialiu 

kenkėjų šaltiniu. Tvarkomuose medynuose sausuoliai buvo tarsi kliūtis miškininkystės veiklai. Dėl šių priežasčių 

sanitariniai kirtimai buvo dažnai atliekami miškininkystės veikloje ne tik tvarkomuose miškuose, bet ir saugomose 

teritorijose. Per pastaruosius dešimtmečius suvokimas apie sausuolius miško ekosistemoje palaipsniui pasikeitė, nes 

mokslinių tyrimų metu buvo gauta informacija apie teigiamas negyvos medienos funkcijas miškuose. Šiaurės Amerikos 

mokslininkai buvo pirmieji, kurie pripažino negyvos medienos svarbą miškų ekosistemoje. Nustatyta, jog negyva 

mediena yra daugelio kerpių, samanų, grybų ir  vabzdžių buveinė. Didelis kiekis skirtingų puvimo stadijų negyvos 

medienos aprūpina reikiamomis medžiagomis miškų florą ir fauną, gerina dirvožemio stabilumą, prisideda prie anglies 

kaupimo. Manoma, kad net 90 % gyvybės ir  augalų rūšių yra siejama su negyva mediena.  

Paskelbtų duomenų apie negyvos medienos paplitimą Lietuvos miškuose vis dar labai nedaug, tai ir paskatino 

atlikti papildomus tyrimus siekiant plėsti žinias apie negyvos medienos pasiskirstymą ir tai lemiančius veiksnius 

įvairiose miškų zonose. 

 

Tyrimo tikslas – ištirti negyvos medienos susidarymo dėsningumus greta plynų kirtaviečių 

 

Tyrimo uždaviniai  

 

1. Ištirti  negyvos medienos pasiskirstymo dėsningumą  pagal atstumą  nuo biržės pakraščio. 

2. Įvertinti  negyvos medienos susidarymo priklausomybę nuo medynų taksacinių parametrų. 

3. Įvertinti plynos kirtavietės charakteristikos   įtaką negyvos medienos susidarymui greta esančiame medyne. 

4. Nustatyti aplinkos veiksnių įtaką  negyvos medienos susidarymui greta plynų kirtaviečių. 

5. Išanalizuoti  negyvos medienos irimo stadijų ir elementų pasiskirstymą greta plyno kirtimo biržių. 

 

Tyrimo objektas  

 

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų ir Radviliškio  girininkijoms priklausantys brandūs ir pribręstantys 

miškai. 

 

Metodika 

 

Darbas buvo atliekamas dviem  etapais : 1)  išanalizuota miškotvarkos grafinė ir medynų taksacinė medžiaga, 

atrinktos įvairių geometrinių formų kirtavietės , kurios ribojasi su brandžiais ir pribręstančiais medynais; 2) atrinktuose 

sklypuose uždėti tyrimo bareliai, kuriuose atlikti matavimai ir  detali duomenų analizė. 

Duomenys buvo renkami Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų ir Radviliškio girininkijoms priklausančiuose 

miškuose. Atrinktos 24 įvairių geometrinių formų plyno kirtimo biržės  greta brandžių ir pribręstančių medynų.    

Skaičiavimams atlikti išdėstyta 216 laikinų skritulio formos tyrimo  barelių. Barelio plotas – 500 m
2
. 
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1 Pav.  Tyrimo vietų išdėstymo schema: (a) Aukštelkų girininkijoje, (b) Radviliškio girininkijoje 
    

Bareliai buvo dėstomi greta plyno kirtimo biržės, ties miško siena, vienodu atstumu kas 50 m taip, kad barelio 

kraštinės riba sutaptų su biržės pakraščiu. Nuo kiekvieno uždėto barelio ribos, gilyn į mišką, 90° kampu buvo dedama 

dar po du barelius 25m atstumu vienas nuo kito. Netaisyklingos geometrinės formos biržėse kraštinių barelių parinkimo 

metodika skiriasi. Jie buvo dėstomi ties netaisyklingų formų miško kampais, toliau nutolusių nuo biržės krašto tyrimo 

barelių dėstymo specifika -–kaip ir taisyklingos formos biržėse ( 25 m atstumu vienas nuo kito gilyn į mišką). 

Atliekant tyrimus bareliuose buvo nustatomas augavietės skalsumas, amžius, medyno rūšinė sudėtis, 

matuojamas medžių ir negyvos medienos elementų (virtuoliai, stuobriai, sausuoliai, šakos ir kelmai.) aukštis (ilgis),  

skersmuo (≥ 10 ) ir nustatomas jų tūris.  

Negyva mediena pagal suirimą suskirstyta į penkias stadijas: 

1 – neseniai nukritęs arba nukirstas medis, be puvimo žymių; 

2 – pradėjusi pūti, medienos negalima atskirti ranka, plonos šakelės dažniausiai nukritusios, nuo likusių lupasi 

žievė; 

3 – silpnai suirusi mediena; 

4 – šerdis supuvusi, mediena minkšta; 

5 – baigianti pūti labai minkšta mediena, miltiška.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tiriant kiekybinius negyvos medienos rodiklius greta plynų kirtaviečių ir jų priklausomybę nuo atstumo nuo 

biržės pakraščio buvo išskirtos dvi duomenų grupės, tai apskaitos duomenys,  surinkti greta taisyklingos ir 

netaisyklingos geometrinės formos biržių. 

(b) (a) 
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2 pav. Atstumo nuo biržės pakraščio įtaka negyvos medienos kiekio susidarymui priklausomai nuo biržės  geometrines 

formos  
Tiriant šiuos rodiklius, pastebima tendencija, jog negyvos medienos kiekis tiek greta taisyklingos geometrinės 

formos biržių, tiek greta netaisyklingos proporcingai mažėja didėjant atstumui nuo biržės pakraščio gilyn į mišką.  
Vidutinis negyvos medienos kiekis greta taisyklingos geometrinės formos biržių 50 m atstumu nutolus gilyn 

nuo miško sienos sumažėjo 12,2 m
3
/ha (38,6 %),  lyginant su kiekiu, susidariusiu ties biržės pakraščiu. Atitinkamai 

medynuose, kurie ribojasi su netaisyklingos formos biržėmis, pastebimas negyvos medienos kiekio sumažėjimas 12,4 

m
3
/ha

  
(32,6 %). 

Atlikus skaičiavimus, pastebėtas  didelis negyvos medienos skirtumas tarp medynų, augančių šalia skirtingų 

geometrinių formų biržių.  50 m zonoje nuo plyno kirtimo biržių nustatytas  14,5 m
3
/ha skirtumas(43,5 %).  Tokiems 

tendencingiems rezultatams didelę įtaką daro  plyno kirtimo biržės forma, greta netaisyklingos formos biržių atsidengia 

miško masyvų kampai, kuriuose, veikiant aplinkos faktoriams,  dėl sumažėjusios  apsauginės funkcijos ir susidaro 

didžiausi kiekiai negyvos medienos. 

Tiriant negyvos medienos elementų kiekybinį pasiskirstymą 0–50 m zonoje nuo plyno kirtimo biržės gilyn į 

mišką pastebėta keletas dėsningumų. 

 

    
3 pav. Vidutinis negyvos medienos elementų pasiskirstymas greta plynų kirtaviečių 

 

Atstumo įtaka skirtingiems negyvos medienos elementams didelės įtakos neturi. Visose zonose (0, 25,50 m)  

virtėliai sudaro didžiausią negyvos medienos dalį, vidutiniškai – 60,5 %. Mažiausia dalį sudaro kelmai – 6,4 % ir šakos 

– 3,8 %. Sausuolių ir stuobrių nustatyta labai panašiai atitinkamai  15,1  14,2 %. 
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Nustatyta, jog didžiausią dalį net 75,6 % visos negyvos medienos sudaro virtėliai ir sausuoliai. Pastebėta, jog 

tirtų medynų sudėtyje dažnai aptinkamas uosis, prisiminus uosynų dabartinę sanitarinę būklę, šis rezultatas yra 

nesunkiai prognozuojamas. 

Nustatinėjant medyno rūšinės sudėties įtaką negyvos medienos susidarymui greta plynų kirtaviečių, palygintos 

4 grupės  duomenų. Ištirti  eglynai, uosynai, drebulynai ir beržynai. Tyrimui atrinkti medynai, kurių sudėtyje buvo ( 5≤ 

) dalių vienos iš anksčiau minėtų medžio rūšių. 

 

 
4 pav. Medyno rūšinės sudėties įtaka negyvos medienos susidarymui greta plynų kirtaviečių 0–50 m zonoje 

 

Nustatyta, jog didžiausias negyvos medienos kiekis aptinkamas uosynuose, o mažiausias – drebulynuose. Šis 

dėsningumas pastebėtas nepriklausomai nuo biržės geometrinės formos. Uosynuose vidutiniškai nustatyta 30,6 m
3
/ha, 

drebulynuose – 19,9 m
3
/ha negyvos medienos. Tūrių skirtumas – 35 %.  

 

 

 
5 pav. Vėjo krypties įtaka negyvos medienos susdarymui 

 

Atliekant darbą, buvo nustatinėjama vėjo įtaka negyvos medienos susidarymui. Nustatyta, jog vėjo kryptis įtakos 

turi. Visuose intervaluose (0,25,50m) nuo biržės krašto negyvos medienos kiekis buvo didesnis tuose medynuose, kurių 

sieną tiesiogiai veikė vyraujantys vėjai.  Vidutinis negyvos medienos kiekio skirtumas tarp vyraujančių ir nevyraujančių 

vėjų  50 m zonoje nuo biržės pakraščio – 11,5 %. 

 

Išvados 
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1. Nustatyta, kad didžiausi negyvos medienos kiekiai susidaro visai šalia plynų kirtaviečių, didėjant atstumui nuo 

biržės krašto gilyn į mišką negyvos medienos kiekis mažėja. 50 m atstumu negyvos medienos kiekis 

priklausomai nuo biržės geometrinės formos sumažėjo nuo 38,6 iki 32,6 %. 

2. Greta netaisyklingos geometrinės formos biržių 50 m zonoje aptiktas negyvos medienos kiekis 43,5% didesnis 

nei greta taisyklingos. 

3. Didžiausią negyvos medienos dalį (75,6 %) visų elementų tūrio sudaro virtėliai ir sausuoliai. 

4. Daugiausiai negyvos medienos greta plynų kirtaviečių aptinkama uosynuose – vidutiniškai 30,6 m
3
/ha, o 

mažiausiai  drebulynuose – 19,9 m
3
/ha. 

5. Medynuose,  kuriuos tiesiogiai veikia vyraujantys vėjai, nustatyta 11,5 % daugiau negyvos medienos negu 

medynuose, kuriuos vėjai veikia netiesiogiai. 
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THE FORMATION OF DEAD WOOD NEAR THE CLEARCUTTING AREAS 

Andrius BURBA 

Summary 

Dead wood is an inherent element of natural forests. Performing the clearcutting, contrasting edge 

emerges:cleared space - mature stand, which affects the formation of dead wood. The article analyzes 

patternsin the formation of dead wood near the clear cutting areas. Research was carried out by 

Radviliskisforestry enterprise, in forests,  owned by Radviliskis and Aukstelkai forestrydiscrit. Performing 

calculations, 216 circular study plotswerenear the clearcutting sites, where after the calculations it was 

determined, that the greatest impact on the quantity of deadwood nearthe clearcutting sites was done by: the 

composition of stand species (forest of ash-trees has the highest amount of deadwood), the distance from the 

woodlot edge deep in the forest (the largest quantities are generated near the clearcuttingwood lot on distance 

0-15 m), the geometric shape of woodlot (near thewood lot withirregular geometric shape in stands,the 

maximum amount of deadwood was determined), the influence of the winds (in stands, where forestborder was 

perpendicular to the direction of prevailing winds –the amount of deadwood detected was higher). Determining 

the distribution of dead wood elements in the stands, fallen deadwood tookthe largest part. 

 
Key words: Dead wood, fallen dead wood, shape of wood lot, clearcutting area, stands.  
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Miškininkystės mokslinė sekcija 
 

VĖJAVARTOS POVEIKIS PUŠYNAMS KRUONIO GIRININKIJOJE 

 
Kristina LITVINAVIČIENĖ 

 

Santrauka 

 

2010 metų rugpjūčio mėn. praūžęs škvalas padarė daug žalos Lietuvos miškams. Nukentėjo 10 miškų urėdijų, 

tarp jų VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos Kruonio girininkijos miškai. Plynaisiais sanitariniais kirtimais 2010–2011 

metais buvo iškirsta 256,3 ha valstybinių miškų. Labiausiai nukentėjo vakarinė girininkijos dalis, kurioje vyrauja 

pušynai. Tarp pažeistų medynų pušynai sudarė 55 ir eglynai 36 % Kitų rūšių medynai nukentėjo mažiau, pvz., 

beržynai, ąžuolynai – tik po 4 % .  

Vėjavartos pažeistų medynų vidutinė rūšinė sudėtis 7P3E, amžius 66 metai, skalsumas 0,74. 

 

Pagrindiniai žodžiai: vėjavartos, pušies medynai, plynos kirtavietės. 

 

Įvadas 

 

Gamtinis stichinis reiškinys  škvalas yra staigus, sūkuringas vėjo sustiprėjimas, lydimas stiprios liūties, 

perkūnijos. Škvalo siaučianti jėga siejama su stiprios konvekcijos suformuotais galingais kamuoliniais lietaus 

debesimis. Vėjo greitis kinta, galimi vėtros sūkuriai. Miškingose vietose tokia stichinė jėga per trumpą laiką sukėlė 

neigiamus gamtinius, ekonominius, socialinius padarinius (Lankelis A., 2011). 

Lietuvos miškus daug kartų pažeidė audros. Ankstesniais metais daugiau pakenkė eglynams, o ši audra, 

vadinama škvalu, buvo intensyvaus neigiamo pobūdžio Pietinės ir iš dalies Centrinės Lietuvos miškuose. Daugiausiai 

žalos padarė įvairaus amžiaus gryniems ir mišriems pušynams (Valenta V., 2011). 

 Neatspariausi  vėjavartoms pusamžiai bei pribręstantys ir brandūs gryni ir mišrūs medynai (Juodvalkis A., Jakas 

P., 1996). Vėjavartų  ir  vėjalaužų kiekis medynuose priklauso ne tik nuo vėjo stiprumo, bet taip pat ir nuo medynų 

rūšinės sudėties, amžiaus, skalsumo, kilmės, augavietės sąlygų (Mikšys V., 2003). 

2010 m. rugpjūčio mėn. praūžus škvalui nukentėjo 10 miškų urėdijų, išversta ir išlaužyta 430 tūkst. m
3
 medienos 

(Strazdienė E., 2010). 2012 metų spalio 6-osios naktį nuo pajūrio atūžusi vėtra žalos padarė 6 miškų urėdijoms. Stiprus 

vėjas išvartė ir išlaužė per 200 tūkst. m
3 

medienos (Trepėnaitis V., 2012).  

Taigi  klausimas apie medynų pažeidžiamumą vėjovartomis yra itin aktualus. 

 

Darbo tikslas – ištirti vėjavartų pažeistų pušynų taksacinius rodiklius. 

 

Uždaviniai  
 

1. Nustatyti pažeistų pušies medynų rūšinę sudėtį. 

2. Įvertinti pažeistų pušynų vidutinį amžių. 

3. Įvertinti medynų skalsumo įtaką pažeidimų dydžiui. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos Kruonio girininkijos 2010 m. vėjavartų pažeisti pušynai.  

 

Tyrimo metodika 

 

Tyrimams naudota 2002 m. sklypinės miškų inventorizacijos taksacinė medžiaga. Iš taksoraščio atrinkti visi vėjo 

pažeisti medynai, iškirsti plynaisiais sanitariniais kirtimais. Analizei atrinkti pušynai, augantys Nc augavietėje 67,4 ha 

plote.  Pagal šių medynų dendrometrinius rodiklius analizuojamas pušies medynų pažeidžiamumas atsižvelgiant į jų  

rūšinę sudėtį, amžių ir skalsumą. 

   

Rezultatai ir jų aptarimas 

  

2010 m. škvalo pažeidimai VĮ Kaišiadorių miškų urėdijoje užfiksuoti 540 ha miškų dviejose girininkijose. 

Išversta ir išlaužyta 44 tūkst. m
3
 medienos. Kruonio girininkijoje likviduojant audros padarytą žalą plynaisiais 

sanitariniais kirtimais iškirsta 256,3 ha medynų. Sanitariniais atrankiniais kirtimais likviduota 21 tūkst. m
3
 medienos. 

Nustatyta, kad labiausiai nukentėjo pušynai (55 % ) ir eglynai (36 % ). Išanalizavus pušynų augavietes paaiškėjo, jog 

labiausiai pažeisti 67,3 ha Nc augavietėje augę pušynai, kurie sudaro 48 %,  ir 39,1 ha Nb –28 %. Kitų rūšių medynai 

nukentėjo mažiau.  



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

32 

 

Siekiant įvertinti pušynų atsparumą vėjavartai  atsižvelgiant į jų rūšinę sudėtį, buvo tiriami jų pažeisti plotai. 

Kaip matyti  iš 1 pav., mažiausiai nukentėjo gryni ir su nedidele priemaiša pušynai, taip pat tie pušies medynai, kurių 

sudėtyje buvo 60–50 %  kitų medžių rūšių (beržas, drebulė, eglė). Nustatyta , kad vidutinė pažeistų pušynų rūšinė 

sudėtis 7P3E. 

 
 

1 pav. Rūšinės sudėties įtaka pušynų pažeidžiamumui 

 

Nuo vėjavartos Kruonio girininkijoje nukentėjo įvairaus amžiaus pušynai. Išanalizavus pažeistų medynų 

pasiskirstymą pagal amžių, buvo nustatyta , jog labiausiai nukentėjo pusamžiai (50 m.) pušynai,  kurie sudarė 43 % . Nc 

augavietėje augusių pažeistų pušynų (2 pav.). Vyresnio amžiaus medynai nukentėjo mažiau. Nustatyta, jog vidutinis 

pažeistų pušynų amžius 66 metai. 

 

 
2 pav. Amžiaus įtaka pušynų pažeidžiamumui 

 

Didelio skalsumo medynai trukdo vėjo greičiui ir jį mažina, todėl jie gali būti lengviau pažeidžiami. Siekiant 

įvertinti medynų pažeidžiamumą priklausomai nuo jų skalsumo buvo analizuoti pažeisti pušynai. Jų skalsumas įvairus 

(nuo 0,4 iki 0,9).  
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3 pav. Vėjo pažeistų medynų plotas skirtingo skalsumo pušynuose 

 

Kaip matyti iš 3 pav., intensyviausiai buvo pažeisti  0,7 ir 0,8 skalsumo medynai. Taigi atsparesni vėjavartai 

retesni (0,4–0,5skalsumo) medynai. Visų pažeistų pušynų vidutinis skalsumas 0,74. 

 

 

Išvados 

 

1. Kruonio girininkijoje 2010 m. buvo išversta ir išlaužyta 256,3 ha miškų. Labiausiai nukentėjo Nc augavietėje 

augantys pušynai – 48 % , Nb –28 %. 

2. Pušynų pažeidžiamumui didelės įtakos turėjo jų dendrometriniai rodikliai.  

3. Pažeistų pušynų vidutinė rūšinė sudėtis 7P3E, vidutinis amžius 66 m., vidutinis skalsumas 0,74. 
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WINDBREAKS EFFECTS PINE BUSH KRUONIS FORESTRY 
 

Kristina LITVINAVIČIENĖ 

 

Summary 

 

In August 2010 massive storm made a huge damage for Lithuanian forests. Damage was found in 10 state forest 

enterprises, in particular Kaišiadorys state enterprise Kruonis’ forestry district forests. In 2010-2011 clear cutting 

deforestation was used for 256,3 ha state forests. Significant damage was found at the western part of the Kruonis 

forestry district, where the majority of stands are pinewoods. Among damaged stands pinewoods had an amount 

of 55 %, and 36 % of fir groves. Other types of stands suffered the lower damage, birch groves and and oak 

woods in particular only 4 % of the total amount each. 
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Damaged stands had a medium type composition 7P3E, average age 66 years, stocking lever 0,74. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 
 

PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ BŪDŲ RAIDA IR ATKŪRIMAS VĮ RASEINIŲ MIŠKŲ 

URĖDIJOJE 

 
Raimondas JUZIKIS 

 

Santrauka 

 

Miškais pasaulyje padengta apie 30 % sausumos. Tačiau nuo 1990 m. metinė kirtimų apimtis (mᵌ) pasaulyje 

padidėjo 2,5 karto. Didėja iškertamos medienos tūris ir Lietuvoje. Itin neigiamai veikia visuomenę plynieji miško 

kirtimai. Nacionalinėje miškų ūkio plėtros programoje numatyta valstybiniuose miškuose iki 2020 m. neplynųjų 

pagrindinių kirtimų ploto dalį padidinti iki 35 % .  

Darbo tikslas – ištirti pagrindinių neplynųjų kirtimų didinimo galimybes Raseinių miškų urėdijoje.   Tyrimams 

naudoti visų 2005–2014 m. urėdijoje atliktų neplynųjų kirtimų kirtaviečių (216 vnt.) dendrometriniai rodikliai ir   

buvo įvertintas žėlimasjose . 

Apibendrinus rezultatus, gauta, jog nepynųjų pagrindinių kirtimų dalis urėdijoje sudaro 20,2 % , kas atitinka ir 

viršija suplanuotus. Neplynieji kirtimai 81,3 % atvejų vykdyti mišriuose beržo, eglės, drebulės ir kt. medynuose. 

28,6 % neplynai kirstose kirtavietėse vidutinė žėlimo kokybė vertinama gerai , 46,2 % – patenkinamai. 

Geriausios kokybės žėliniai buvusiuose mišriuose ąžuolynuose (100 % ), baltalksnynuose (98,6 %) ir pušynuose 

(81,4 %). 

 

Pagrindiniai žodžiai: neplynieji kirtimai, kirtimų apimtis, žėlimo vertinimas.  

 

Įvadas 

 

Miškai yra sudėtinė biosferos dalis ir neįkainojmas gamtos turtas. Šiuo metu pasaulyje miškais padengta apie 30 

% sausumos. Įvertinus tai, jog miškai padeda palaikyti gamtinį stabilumą, gerina orą, dirvos ir vandens kokybę, jų plotų 

mažėjimas yra žalingas veiksnys aplinkai. Tačiau miškų kertama vis daugiau. Nuo 1990 m. pasaulyje metinė medienos 

gamybos apimtis nuo 2,75 mlrd. mᵌ išaugo iki 7 mlrd. mᵌ (Köhl et al., 2015). Lietuvoje per tą patį laikotarpį iškertamos 

medienos tūris pakito nuo 3,1 mln. mᵌ ir apie 7,4 mln. mᵌ (2015m). Suaktyvėjęs miškų kirtimas, ypač plynaisiais kirtimais, 

neigiamai veikia visuomenę.   

LR Vyriausybė kasmet patvirtina  metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą. 2014–2018 m. 

kasmet numatyta iškirsti po 11 168 ha ir  iki 3 145 tūkst. mᵌ likvidinės medienos. Šios miško naudojimo apimtys tenkina 

darniam miško ūkiui taikomus kriterijus, nes aukščiausiu balu vertinamos šalys, kurių miško naudojimas yra mažesnis 

nei 95 % grynojo medienos  prieaugio (Kuliešis, 2012). Mūsų šalyje šis rodiklis siekia 67 % (www.amvmt.lt) 

 Žvelgiant į Europos Sąjungos vykdomą ūkininkavimo miškuose politiką ir vystymosi tendencijas, plynieji 

kirtimai turi būti sumažinti plečiant neplynųjų kirtimų apimtis. Tradicinės miškininkystės kraštuose nuo seno vyrauja 

atrankinis miško ūkis (Kairiūkštis,  2009). Lietuvoje iki šių dienų dažniausiai taikomas (70 % pagrindinių plynųjų 

kirtimų būdas. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programoje (Aplinkos m-ja, 2013)  numatytas 

neplynųjų pagrindinių miško kirtimų ploto dalies didinimas iki 35 % Neplynųjų kirtimų dalis visoje šalyje paskutiniais 

metais didėja, ir jei 2012 m. ši dalis  sudarė vidutiniškai 22,2 % ,tai 2015 m. šie kirtimai jau buvo vykdomi vidutiniškai 

29,8 % visų pagrindinio naudojimo kirtimų plotuose.  

Įgyvendinant iškeltus uždavinius, ne visada įmanoma suderinti optimalius ir konkrečiam medynui tinkamiausius 

pagrindinio kirtimo ir atkūrimo būdus. 

 

Darbo tikslas – ištirti neplynųjų pagrindinių miško kirtimų didinimo galimybes VĮ Raseinių miškų urėdijoje.  

 

Uždaviniai 

 

1. Išanalizuoti medynų atrinkimo neplyniesiems miško kirtimams principus ir problemas. 

2. Nustatyti 2005 ir 2014 metų miškotvarkos numatytų ir realiai įvykdytų pagrindinių miško kirtimo būdų apimtis VĮ 

Raseinių miškų urėdijoje. 

3. Įvertinti žėlimo kokybę po 2005–2014 metų atliktų pagrindinių neplynųjų miško kirtimų. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimai atlikti analizuojant 2005 ir 2014 metų miškotvarkos duomenis ir  Raseinių miškų urėdijos ataskaitas apie 

pagrindinius kirtimus ir miškų atkūrimą. Atlikta  216 medynų, kurie 2005–2014 m.  buvo kertami pagrindiniais neplynaisiais miško 

kirtimais, detali analizė. Tiriamų neplynųjų kirtimų kirtaviečių daugiausia  sudaro beržynai – 50 , eglynai – 18,6 , drebulynai – 11,6 , 

http://www.amvmt.lt/
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juodalksnynai – 8,8 % , kitų rūšių medynai nesiekia 5 %. Daugiausia šie medynai auga Lds (33,3 % ), Lcp (18,1 %) ir Ldp (12,1 % ) 

augavietėse.  

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimo duomenims apdoroti ir analizei  atlikti naudoti statistinės analizės metodai, programų paketas Stasistica 

ir Microsoft Offise Exsel. Tirtų sklypų atranka neatlikta, nes buvo analizuojami visi urėdijoje 2005–2014 m. 

neplynaisiais  pagrindiniais miško kirtimais iškirsti medynai. Žėlimo intensyvumas kirtavietėse įvertintas vadovaujantis 

,,Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika “ (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2015) 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Raseinių miškų urėdijoje 1998–2014 m. pagrindiniais kirtimais kasmet buvo iškertama po 240 – 390 ha (1 lentelė).   

 

1 lentelė. Miško kirtimų apimtys Raseinių miškų urėdijoje 1998–2014 m. 

Pagrindinių miško kirtimų plotas  

Metai 
Bendras 

plotas ha 

t. t. pagal kirtimo rūšis ha t. t. pagal kirtimo rūšis %  

plynieji neplynieji plynieji neplynieji 

1998 321 226 95 70,4 29,6 

1999 345 237 108 68,7 31,3 

2000 390 210 180 53,8 46,2 

2001 307 304 3 99,0 1,0 

2002 340 321 19 94,4 5,6 

2003 302 286 16 94,7 5,3 

2004 295 269 26 91,2 8,8 

2005 297,3 233,9 63,4 78,7 21,3 

2006 346,3 280,3 66 80,9 19,1 

2007 267,3 205,7 61,6 77,0 23,0 

2008 274 194,5 79,5 71,0 29,0 

2009 246,5 211,8 34,7 85,9 14,1 

2010 239,7 193,2 46,5 80,6 19,4 

2011 254,9 220,4 34,5 86,5 13,5 

2012 269,9 226,7 43,2 84,0 16,0 

2013 300 242,3 57,7 80,8 19,2 

2014 299,6 223,2 76,4 74,5 25,5 

Vid. 299,7 240,3 59,4 80,7 19,3 

 

Kaip matyti iš 1lentelės, tiriamuoju laikotarpiu pagrindiniais plynaisiais kirtimais buvo kertama 80,7 % , 

neplynaisiais – 19,3 %  (ko?). Skitingais metais neplynųjų kirtimų apimtys svyravo nuo 1  (2001 m.) iki 46,2  % (2000 

m.). Pagrindinės plynųjų kirtimų apimčių didėjimo priežastys buvo vėjavartos, žievėgraužio tipografo pažeisti eglynai, 

uosynų džiūvimas. Neplynaisiais  kirtimais daugiausia kirsti beržynai (53,3 % ), eglynai (18,9  % ), drebulynai (12,8 % )   (1 

pav.). 

 
1 pav. 20052014 m. neplynaisiais kirtimais iškirstų medynų rūšinė sudėtis 
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Atsižvelgiant į tai, jog Raseinių miškų urėdijoje beržynai (34 % ) ir eglynai (30 % ) sudaro didžiausią dalį visų 

medynų, vis dėl to neplynieji kirtimai beržo medynuose sudaro didžiausią dalį (53,3 % ) 

Daugiau kaip pusė (54,4 % ) neplynųjų kirtimų priskiriami supaprastintiems 2 atvejų atvejiniams kirtimams 

medynuose su eglės pomiškiu ar antruoju ardu ir 39,3 %  atrankiniams kirtimams, kurie buvo taikyti II ir III miškų grupei 

priskirtuose medynuose. Didžiausia dalis (81,3 % ) neplynųjų kirtimų buvo vykdoma mišriuose ir tik  18,7 %  grynuose 

medynuose.   

Per paskutinįjį penkmetį neplynųjų  kirtimų apimtys didėjo, tai iš dalies galima paaiškinti  ir susieti su strateginiais 

siekiais, neatsižvelgiant į miškotvarkos projektuotas apimtis, padidinti šį rodiklį šalies mastu  (2 pav.).  

 

 

2 pav. Projektuota ir įvykdyta neplynųjų kirtimų dalis Raseinių miškų urėdijoje 

Miškotvarkos projekte Raseinių miškų urėdijai 2005–2014 m. pirmajame vykmetyje buvo suprojektuota 

neplynaisiais kirtimais iškirsti 18 % , antrajame – 10 % . Generalinė miškų urėdija Raseinių urėdijai ūkinės veiklos 

planuose patvirtino didesnę neplynųjų kirtimų dalį, kuri 2014 m. siekė 23,1 %  ir buvo  didesnė net 13,1 % , lyginant su 

miškotvarkos nustatytąja. Girininkijos specialistai, ieškodami galimybių padidinti neplynųjų kirtimų apimtis,  kai 

kurioms miškotvarkos suprojektuotoms plynojo kirtimo biržėms, balansuojančioms ties neplynųjų kirtimų priskyrimo 

riba,  parinko artimai tinkamiausią neplyno kirtimo būdą. Tokiu būdu, atrinkę  papildomus medynus, kuriuose būtų 

galima vykdyti atvejinius ar atrankinius kirtimus, įvykdė ir net viršijo Generalinės miškų urėdijos  nustatytas ir 

miškotvarkos projektuotas neplynųjų kirtimų apimtis atitinkamai 1,5  ir 6,0 %  (2 lentelė). 

 

2 lentelė.  Suprojektuotieji ir įvykdytieji neplynieji pagrindiniai kirtimai  

Metai 

Pagrindinių kirtimų plotas ha Miškotvar-

kos 

suprojek-

tuota 

neplynųjų 

kirtimų dalis 

%   

GMU 

patvirtinta 

neplynųjų 

kirtimų 

dalis % 

Faktiškai 

neplynaisiais 

kirtimais 

iškirsto ploto 

dalis % 

Pokytis su 

miškotvar-

kos 

apimtimi 

%  

Pokytis 

su GMU 

numatyta 

apimtimi 

%  

Miškotvar-

kos 

suprojek-

tuotas 

Faktiškai 

įvykdy-

tas 

Pokytis

%  

2005 279 297,3 +6,2 18,0 18,3 21,3 +3,3 +3,0 

2006 279 346,3 +19,4 18,0 17,5 19,1 +1,1 +1,6 

2007 279 267,3 -4,4 18,0 23,0 23,0 +5,0 +0,0 

2008 279 274 -1,8 18,0 18,0 29,0 +11,0 +11,0 

2009 279 246,5 -13,2 18,0 18,0 14,1 -3,9 -3,9 

2010 279 239,7 -16,4 10,0 10,0 19,4 +9,4 +9,4 

2011 279 254,9 -9,5 10,0 18,0 13,5 +3,5 -4,5 

2012 279 269,9 -3,4 10,0 19,0 16,0 +6,0 -3,0 

2013 279 300 +7,0 10,0 20,0 19,2 +9,2 -0,8 

2014 279 299,6 +6,9 10,0 23,1 25,5 +15,5 +2,4 

* 2790 2795,5 +0,2 14,0 18,5 20,2 +6,0 +1,5 
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Kaip matyti iš 2 lentelėje pateiktų duomenų, pagrindiniais miško kirtimais iškirstas plotas skirtingais metais  nuo 

numatyto miškotvarkos projekte skyrėsi 1,8-–19,4 %. Pagrindinės priežastys – gamtiniai trikdžiai, kenkėjai ir ligų 

išplitimas. Taigi  manome, kad kasmetinis šio rodiklio atitikmuo su miškotvarkos suprojektuotu yra gana 

problematiškas ir dažnai nepriklausantis nuo žmogiškųjų veiksnių . 

Vertinant neplynaisias kirtimais iškertamo ploto dalį, miškotvarkos suprojektuota 2005 – 2014 m. dalis buvo 

mažėjanti nuo 18 iki 10 proc. Generalinės miškų urėdijos patvirtintuose 2013–2014 m. planuose Raseinių miškų 

urėdijos neplynaisiais kirtimais kertamų medynų plotas turi sudaryti 1013 %  didesnę dalį. Tuomet  reikia ,,koreguoti “ 

numatytą pagrindinių kirtimų būdą ir didinti neplynųjų kirtimų apimtis. 

Pagrindinių kirtimų būdas dažnai nulemia miško atkūrimo kokybę. Rezultatai apie Raseinių miškų urėdijos 2005 

– 2014 m. vidutinę žėlinių kokybę po neplynųjų kirtimų pateikiami 3 ir 4 lentelėse. 

 

3 lentelė. Žėlimo vertinimas skirtingos rūšinės sudėties motininiuose medynuose 

Buvę medynai 
Plotas 

ha 

Žėlinių kokybė po paskutinio atvejo 

 (plotas %) 
Nebaigti neplynieji (plotas% ) 

Iš viso 
žėlimas tiksl. rūšimis pomiškio tiks. 

rūšys sudaro 

>50 % 

nėra 

perspektyvaus 

atžėlimo ar 2 ardo < 25  26 - 50  > 50  

Pušynai 18,7         10,3 8,6 

Eglynai 68,3 10,4 1,6   8,8 22,5 35,4 

Ąžuolynai 0,3           0,3 

Beržynai 192,6 16,6 1,7   14,9 115,9 60,1 

Juodalksnynai 20,3 5,8     5,8 0,8 13,7 

Drebulynai 46,2 1,8     1,8 27,8 16,6 

Kiti medynai 15 8,2 0,6 1 6,6 1,5 5,3 

Iš viso  361,4 11,8 9,1 2,3 88,6 49,5 38,7 

 

Įvertinus miško žėlimo kokybę 2005–2014 m. iškirstose neplynųjų kirtimų 216 (361,4 ha)  kirtavietėse, 

nustatyta, kad 28,6 % iš jų žėlimas geras, 46,2 % –  nepatenkinamas, o ketvirtadalyje vidutiniškai reikia papildomų 

priemonių žėlimui pagerinti. Apskritai sudėtinga teisingai įvertinti žėlimą, nes tik 11,8 % neplynųjų kirtimų kirtaviečių 

šis vertinimas atliktas po paskutiniojo kirtimų atvejo. Šiuose paskutiniu atveju iškirstuose medynuose (88,6 % ) atželia  

daugiau kaip  50 % tikslinių  medžių  rūšių. Likusiuose nebaigtuose kirsti neplynaisiais kirtimais medynuose tik 49,5 %  

randamas pakankamas  tikslinių medžių rūšių perspektyvaus antrojo ardo ar pomiškio kiekis. (3 lentelė). Raseinių 

miškų urėdijoje neplynieji kirtimai dažniausiai vykdomi mišriuose medynuose (81,3 % ). 2005–2014 m.  neplynųjų 

kitimų kirtaviečių  žėlimo kokybės vertinimo rezultatai pateikti 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. 2005–2014 m. mišrių medynų neplynųjų kitimų kirtaviečių žėlinių kokybė 

Vyraujanti medžių rūšis 

mišriame medyne 

Žėlimo kokybė neplynojo kirtimo mišriuose motininiuose medynuose (ploto % ) 

Gera Patenkinama Bloga 

Beržas 29,5 51,8 18,6 

Eglė 33,4 37,4 29,2 

Drebulė 36,3 52,5 11,2 

Baltalksnis 18,8 79,9 1,4 

Juodalksnis 0 9,6 90,4 

Pušis 39,3 52,1 8,6 

Uosis   60 40 

Ąžuolas 16,3 83,7   

Liepa 100     

Vid. 30,5 49,2 20,3 
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Įvertinus mišrių  medynų  po neplynųjų kirtimų žėlimo kokybę, atsižvelgiant į motininio medyno rūšinę sudėtį,  

nustatyta, kad po kirtimo gerai ir patenkinamai atželia: mišriuose ąžuolynuose – 100 % , baltalksnynuose – 98,6 % , 

pušynuose – 81,4 %  iškirstų plotų. Blogas žėlimas  eglynų – 29,2 % ir ypač juodalksnynų – 90,4 %  kirtavietėse. 

Pastarosiose patenkinamai įvertinti tik 9,6 %  kirtaviečių.  

Analizuojant priežastis, dėl ko po neplynųjų kirtimų žėlimo kokybė buvo įvertinta nepatenkinamai, tikslinga 

palyginti miškotvarkos suprojektuotus ir  girininkų ar miškų ūkio specialistų atrinktus medynus neplyniesiems 

kirtimams. Nustatyta , kad po neplynųjų kirtimų žėlimo kokybė buvo geresnė tuose medynuose, kurie buvo numatyti 

miškotvarkos projekte. Šiuose medynuose atželia gerai 32,7 % , o nepatenkinamai 21,9 % . Medynuose, kurie 

neplyniesiems kirtimams buvo atrinkti miškų urėdijos specialistų, žėlimas gerai įvertintas 22,0 %   atvejų, o 

nepatenkinamai – 30,6 % . 

 

Išvados 

 
1. Raseinių miškų urėdijos neplynųjų pagrindinių kirtimų dalis per dešimtmetį sudarė (20,2 % ) ir viršijo  

miškotvarkos numatytąją 6 %  ir  Generalinės miškų urėdijos suplanuotąją – 1,5 % . 

2. Neplynieji kirtimai 81,3 %  atvejų vykdyti mišriuose medynuose, kurių 30,5 %   atsikuria gerai, 49,2 % –  

patenkinamai ir 20,3 %  –  blogai.  

3. Grynų medynų  gerai atsikuria  20,1 % , patenkinamai – 34,9 %  ir blogai – 45 % . 

4. Žėlimo kokybė neplynųjų kirtimų kirtavietėse  buvo geresnė (10,6 % ) tais atvejais, kai kirstini medynai buvo 

numatyti miškotvarkos projekte. 
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THE MAIN FOREST CUTTING DEVELOPMENT PROCESS AND ITS RESTORATION 

IN A STATE ENTERPRISE OF RASEINIAI STATE FOREST ENTERPRISE 
 

Raimondas JUZIKIS 

 

Summary 

 

The forest density is approximately 30 per-cent of all landmass in the world. Yet from the year 1990 the annual 

scope of forest cutting (mᵌ) has increased by 2,5 times. There is also an increase in tree felling ammount in 

Lithuania. The population is discontent with the clearcutting of forests. In the National Forestry Sector 

Development Programme it is foreseen that there will be an increase of main non-clearcutting area in the national 

forests to 35 per-cent until the year 2020. The aim of this work is to examine the main forest non-clearcutting 

increase possibilities in Raseiniai State Forest Enterprise. For the research, all of 2005-2014 state forest 

enterprises’ made non-clearcutting clearing sites (216 units) dendrometric indicators were used and an evaluation 

for the regeneration assessment was made as well. After summarizing the results, we found out, that non-

clearcutting scope of allowable cut in the state forest enterprise is 20,2 per-cent meets and exceeds the planned 

norms. The non-clearcutting of forests in 81,3 per-cent of the cases were being done in mixed birch, spruce, 

aspen and other forest nurseries. The average growth quality in non-clear cut forest logging areas are evaluated 

very well – 28,6 per-cent, 46,2 per-cent – satisfactory. The best quality growth were in former mixed oak woods 

(100 per-cent), alder woods ( 98,6 per-cent) and pine woods ( 81,4 per-cent). 

 

Keywords: non-clearcutting, allowable cut, regeneration assessment.  
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) MEDIENOS KIETUMĄ LEMIANTYS 

GENETINIAI IR APLINKOS VEIKSNIAI 

Andrius MOTIEČIUS, Virgilijus BALIUCKAS 

Santrauka 

Tyrimai atlikti Lietuvos pušies populiacijų palikuonių 1983 metų serijos keturiuose bandomuosiuose 

želdiniuose. Kiekvienuose želdiniuose auga 140 pusiausibų šeimų iš septynių Lietuvos populiacijų. Matuotos 30 

metų amžiaus pušys. Buvo matuojamas ar vertinamas stiebo skersmuo, medienos kietumas, šeimų išlikimas. 

Medienos kietumas matuotas prietaisu Pilodyn 6J. Vidutinis Pilodyn prietaiso adatos smigimo į pušies medieną 

gylis buvo 19,3 mm. Vidutinis skirtumas tarp pušies šeimų vidurkių buvo 4,5 mm, o tarp bandomųjų želdinių – 

3,1 mm. Nustatytas individualus medienos kietumo paveldėjimo koeficientas buvo 0,30, o šeimos – 0,65. Šeimos 

ir pakartojimo želdiniuose sąveika buvo reikšminga (variacijos komponentas siekė 11,0± 0,9 %) ir stipresnė nei 

šeimos ir želdinių sąveika, kuri siekė 7,1± 0,7 %. Nustatyta, kad tik šeimos efektas medienos kietumui buvo 

statistiškai patikimas. Nepaisant nemažų želdinių ir pakartojimų (blokų) variacijos komponentų dėl didelių 

paklaidų šie efektai nebuvo statistiškai patikimi. Populiacijos įtaka buvo nereikšminga. Kiečiausia mediena buvo 

mažiausio skalsumo medyne derlingesnėje augavietėje.  

Pagrindiniai žodžiai: paprastoji pušis, bandomieji želdiniai, pusiausibų šeimos, medienos kietumas.  

Įvadas 

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 718.6 tūkst. Ha,  t. y. 35 % nuo visų šalies miškų ploto. Per 

dvylika metų jų plotas padidėjo 7,1 tūkst. ha. (Miškų ūkio statistika, 2015 m.). Tai vienintelė pušų genties rūšis ir 

labiausiai savaime paplitusi medžių rūšis Lietuvoje. Auga įvairiuose, bet labiausiai paplitusi jauriniuose smėlio 

dirvožemiuose, iš derlingesnių augaviečių ją išstumia kitos medžių rūšys. Didžiausi jų plotai yra rytų, pietryčių ir pietų 

Lietuvoje, taip pat vakarų Lietuvoje apie pajūrį. Europoje ir Šiaurės Azijoje pušis yra viena iš svarbiausių medžių rūšių 

miškininkystėje dėl jos paplitimo ir plataus panaudojimo. Pušies mediena turi labai didelę paklausą, ji naudojama 

medžio apdirbimo ir statybos, taip pat celiuliozės pramonėje. Pušies mediena lengvai apdirbama. Dėl šios priežasties 

yra labai svarbus medienos kietumas (kietumas – kietos medžiagos savybė priešintis kito, už jį kietesnio, kūno 

įsmigimui, įspaudimui). Nuo šios savybės priklauso medžiagų tinkamumas apdirbti (pjauti, tekinti, gręžti, frezuoti ir 

kt.). Praeito šimtmečio aštuntame dešimtmetyje miško medžių medienos kietumas pradėtas vertinti naudojant nešiojamą 

prietaisą Pilodyn 6J Forest. Medienos testeris Pilodyn buvo sukurtas ir dešimtmečiais naudotas medinių elektros ir 

telefono linijų stulpams tikrinti, ar jie nėra pažeisti puvinio. Vėliau šis efektyvaus medienos testavimo būdas buvo 

pritaikytas rąstų ir augančių medžių medienos savybėms vertinti. Juo nustatomas medienos kietumas yra netiesioginis 

medienos tankio matas. Daugelio miško medžių rūšių tyrimai leido patikimai įvertinti Pilodyn adatos smigimo gylio 

koreliaciją su medienos tankiu (Cown 1981, Moura et al., 1987). Pilodyn naudojimas be neabejotinų privalumų turi ir 

trūkumų: nevisiškai įvertinamas medžio kamienas, sunku metodą taikyti mažo skersmens medeliams, įvertinamos tik 

kelių paskutinių metų rievės, sunkiau palyginti skirtingais metais gautus duomenis. Kita vertus, šis metodas leidžia 

greitai ir bemaž nežalojant įvertinti daugybę medžių. Tikslumui pasiekti galima pakartoti medžio kietumo vertinimą 

keletą kartų, o gauti duomenys koreliuoja su kitais svarbiais ir sudėtingesniais būdais įvertinamais medienos kokybės 

požymiais. Dėl to, Pilodyn yra labai tinkamas prietaisas atskirų populiacijų, šeimų ir genotipų atrankai. Medienos tankis 

yra laikomas vienu iš svarbiausių medienos požymių. O medienos kietumas yra tampriai susijęs su minėtu požymiu. Iš 

daugybės matavimo duomenų, atlikus atranką, galima taikyti sudėtingesnius ir tikslesnius skirtingų medienos kokybės 

rodiklių nustatymo metodus, pavyzdžiui, anatominės medienos sandaros, medienos tankio ir kt. Medienos savybių 

pagerinimas yra svarbi kiekvienos miško medžių selekcinės programos dalis. B. Persson ir A. Persson (1997) įrodė, kad 

eksperimentų rezultatai labai priklauso nuo testuojamos medžiagos bandomuosiuose želdiniuose sudėties. Haapanen ir 

kt. (1997) tą pademonstravo paprastosios pušies pusiausibų tyrimuose. 

Darbo tikslas – nustatyti aplinkos ir genetinių veiksnių įtaką paprastosios pušies medienos kietumui bandomuosiuose 

želdiniuose. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/Medis
https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%AB%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kininkyst%C4%97
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Uždaviniai 

1. Nustatyti paprastosios pušies Lietuvos populiacijų palikuonių medienos kietumą. 

2. Nustatyti augimo sąlygų, populiacijos ir pusiausibų šeimos įtaką pušies medienos savybėms 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

Buvo tiriami Lietuvos pušies populiacijų palikuonių 1983 metų serijos keturi bandomieji želdiniai. Šie 

pagrindinių Lietuvos pušies populiacijų palikuonių bandomieji želdiniai įveisti skirtinguose miško gamtiniuose 

rajonuose (1 lentelė).  

1 lentelė. Pušies palikuonių bandomųjų želdinių sąrašas ir charakteristika 

Eil. 

Nr. 

Miškų 

urėdija 

Girininkija Miško 

gamtinis 

rajonas 

Miško tipas Augavietė  Aukštis 

virš jūros 

lygio m 

Plotas 

ha 

1 Druskininkų Latežerio 4B Clad.,vaccin. Na 110 2,4 

2 Veisiejų Kapčiamiesčio 4B Clad.,vaccin. Nab 100 2,5 

3 Šilutės Juknaičių 3 Vaccin. Nb 20 1,5 

4 Nemenčinės Purviniškių 2B Vacc.-myrt. Nbc 110 2,0 

 

Sėklos sėjinukams išauginti rinktos 1981–1982 metais 10 Lietuvos pušies populiacijų nuo 20 medžių 

kiekvienoje populiacijoje. Želdiniams veisti 1982 metais buvo išauginta 7 pušies populiacijų pusiausibų šeimų 1 metų 

amžiaus sodinukų – po 20 šeimų iš kiekvienos populiacijos, iš  viso 140 šeimų (2 lentelė). Pakartojime 10 medelių, 

sodinimo atstumai: tarp eilių – 1,5 m, eilėse – 1,5 m. 

2 lentelė. Testuojamų Lietuvos pušies populiacijų sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimų metodika 

 

Matuotų ar vertintų požymių aprašymas pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Matuotini selekciniai požymiai, jų matavimo ir įvertinimo kriterijai  

Apibendrintas požymis Pirminis požymis Požymio aprašymas, matavimo būdas, 

skalė 

Skersmuo  Stiebo skersmuo Skersmuo, matuotas 1,3 m aukštyje, cm. 

Eil. Nr. Populiacijos 

pavadinimas 

Urėdija Girininkija Šeimų 

numeriai  

1. Dubravos Dubravos Vaišvydavos 401–420 

2. Veisiejų Veisiejų Leipalingio 421–440 

3. Kazlų Rūdos Kazlų Rūdos Novos 441–461 

4. Juodkrantės Juodkrantės Juodkrantės 462–481 

5. Darbėnų Kretingos Darbėnų 482–500 

6. Labanoro Švenčionėlių Laukagalio 501–521 

7. Druskininkų Druskininkų Latežerio 522–541 
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Medienos kokybė Medienos kietumas Medienos kietumas matuojamas naudojant 

prietaisą PILODYN 6J Forester. 

Matuojama 1,3 m aukštyje. Adatos 

įsmigimo gylis matuojamas milimetrais. 

Taikoma sąlyga: medžio skersmuo ne 

mažesnis nei 5,5 cm.  

Išlikimas Šeimų išlikimas (išsilaikymas) Vertinama procentais nuo pasodintų 

medelių skaičiaus 

 

Tam, kad būtų gautos kuo mažesnės paklaidos, prieš skaičiavimus duomenys buvo filtruojami, šalinant visus 

matavimus medžių, kurių aukštis buvo mažesnis nei reikšmė, gauta atėmus iš šeimos vidutinio aukščio dvigubą 

standartinį nuokrypį.  

Siekiant išsiaiškinti genetinių, aplinkos bei genotipo ir aplinkos sąveikos veiksnių įtaką medienos kietumo 

požymiui, šių veiksnių variacijos komponentai apskaičiuoti taikant tokį  modelį (SAS procedūra MIXED, "covparms" 

parinktis): 

ijlmnlmjlmijlmjijijlmn tpftbpfpfttbdy   )()()()()( , 

čia ijlmny  – n-tojo medžio iš l-tosios šeimos požymio reikšmė;   – viso bandymo vidurkis; d  – skersmens prieaugio 

fiksuotas efektas kaip  kovariacija ar kovariantas, kovariantiškums?; jt  – j bandymo fiksuotas efektas; ijtb )(  – i bloko 

fiksuotas efektas j bandyme; lmpf )(  lmpf )( – l šeimos atsitiktinis efektas m populiacijoje; lmijtbpf )()(  – l šeimos 

m populiacijoje ir i bloko j bandyme sąveikos atsitiktinis efektas; lmjtpf )(  – l šeimos m populiacijoje ir j bandymo 

sąveikos atsitiktinis efektas; ijlmne  – atsitiktinė paklaida.  

 

Individualūs paveldėjimo koeficientai apskaičiuoti pagal  šią formulę (Falconer, 1989): 

22

2

2
4

ef

f

ah







 , 

čia
2

f – šeimos variacijos komponentas; 

 
2

e – paklaidos komponentas. 

Šeimos paveldėjimo koeficientai apskaičiuoti pagal šią  formulę (Fins et al., 1992): 

n
h

ef

f

s
/22

2

2






 , 

čia n – vidutinis medžių skaičius šeimoje. 

 

Spirmeno (SAS procedūra CORR) ranginės koreliacijos metodas buvo taikomas analizuojant ryšį tarp išlikimo 

ar skalsumo ir medienos kietumo.  

 

Rezultatai 

 

Įvertinus surinktus duomenis buvo apskaičiuota, kad vidutinis PILODYN prietaiso adatos smigimo į pušies 

medieną gylis buvo 19,3 mm. Vidutinis skirtumas tarp pušies šeimų vidurkių buvo 4,5 mm, o tarp bandomųjų želdinių – 

3,1 mm. 
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Pušų medienos kietumas bandomuosiuose želdiniuose priklausė nuo želdinių skalsumo. Tačiau nustatyti bendrą 

tendenciją yra gana sunku, nes  skirtinguose želdiniuose pasireiškė gana skirtingos tendencijos. Šilutės želdiniuose 

koreliacija tarp medienos kietumo ir medžių išlikimo buvo teigiama 0,20, Nemenčinės – neigiama 0,77, Veisiejų – 

neigiama 0,20, o Druskininkų – teigiama 0,49. Medienos kietumo reikšmių ir išlikusių medžių dalies svyravimas tarp 

pakartojimų (blokų) taip pat skyrėsi lyginant želdinius: Šilutės želdiniuose reikšmės kito nuo 22,14 iki 23,60 mm 

(išlikimas – nuo 49 iki 57 %), Nemenčinės – nuo 16,02 iki 17,73 mm (išlikimas – nuo 36 iki 68 %), Veisiejų – nuo 

17,69 iki 18,20 mm (išlikimas – nuo 50 iki 55 %), o Druskininkų – nuo 16,62 iki 24,73 mm (išlikimas – nuo 42 iki 63 

%). Panašūs rezultatai buvo gauti Suomijos mokslininkų, tiriant paprastosios pušies pilnų sibų šeimų medienos tankį 

ITRAX prietaisu įvairiuose 20 metų amžiaus želdiniuose  (Peltola ir kt., 2009). Jie nustatė, kad tų pačių šeimų 

rangavimas įvairiuose želdiniuose nedavė rezultatų, t. y. šeimų rangai kito priklausomai nuo želdinių skalsumo ir 

želdinių vietos. O didžiausias medienos tankis nustatytas mažiausio skalsumo želdiniuose (2000 medžių 1 ha), nors 

medžių skersmuo čia buvo didžiausias. Labiausiai medienos tankio skirtumą lėmė vėlyvosios medienos tankis. Nors  

tyrimo  metu nebuvo tiriama ankstyva ir vėlyva medžio metinės rievės dalis, tačiau iš gautų rezultatų galima spręsti, kad 

būtent geresnės dirvožemio sąlygos ir ilgesnis vegetacijos laikas retesniuose želdiniuose (želdiniai Nemenčinės 

urėdijoje) lėmė kietesnės medienos formavimąsi (1 paveikslas). Nepaisant medienos kietumo reikšmių svyravimų 

skirtinguose želdiniuose, buvo nustatytas gana aukštas požymio šeimos paveldėjimo koeficientas (0,65). Individualus 

medienos kietumo paveldėjimo koeficientas buvo 0,30. 

Didesnis medžio skersmuo želdiniuose buvo susijęs su medienos kietumu (išskyrus Druskininkų urėdijos 

želdinius). Pilodyn prietaiso adata smigo giliau į didesnio skersmens pušų kamienus. Todėl dispersinės analizės 

modeliuose medžio skersmuo buvo naudotas kaip ?. Šeimos ir pakartojimo želdiniuose sąveika buvo reikšminga 

(variacijos komponentas siekė 11,0± 0,9 %) ir stipresnė nei šeimos ir želdinių sąveika, kuri siekė 7,1± 0,7 %. Tai 

parodo didelę medyno skalsumo įtaką medienos kietumui, nes atskiruose blokuose skalsumas skiriasi dėl šakninės 

pinties židinių ir kitų išlikimą lemiančių priežasčių. Šeimos įtaka medienos kietumui yra statistiškai reikšminga, 

nepaisant to, kad jos variacijos komponentas siekia tik 1,1± 0,3 %. Populiacijos įtaka nereikšminga. 

Viename modelyje naudojant želdinių, pakartojimų ir šeimos efektus kaip atsitiktinius ir apskaičiavus jų 

variacijos komponentus, paaiškėjo, kad tik šeimos efektas išlieka statistiškai patikimas. Didžiausią komponentą turintis 

želdinių efektas turėjo ir didžiausią paklaidą (34,2±27,9 %). Antras pagal dydį pakartojimo arba bloko efektas siekė 

13,3±6,6 %. Šeimos efektas nesiekė vieno procento, tačiau dėl labai mažos paklaidos išliko statistiškai patikimas. 

 

 
1 pav. Lietuvos pušies populiacijų palikuonių medienos kietumas (viršuje), skersmens prieaugis (viduryje) ir išlikimas 

(apačioje) keturiuose bandomuosiuose želdiniuose. Prie stulpelių pateiktos standartinio nuokrypio diagramos. 

Druskininkų želdinių augavietė – Na, Veisiejų – Nab, Šilutės – Nb, Nemenčinės – Nbc 
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Išvados 

 

1. Vidutinis PILODYN prietaiso adatos smigimo į pušies medieną gylis buvo 19,3 mm. Vidutinis skirtumas tarp 

pušies šeimų vidurkių buvo 4,5 mm, o tarp bandomųjų želdinių – 3,1 mm. 

2. Šeimos ir pakartojimo želdiniuose sąveika buvo reikšminga ir stipresnė nei šeimos ir želdinių sąveika.  

3. Nustatyta, kad tik šeimos efektas medienos kietumui buvo statistiškai patikimas. Nepaisant nemažų želdinių ir 

pakartojimų (blokų) variacijos komponentų, dėl didelių paklaidų šie efektai nebuvo statistiškai patikimi.  

4. Populiacijos įtaka medienos kietumui nereikšminga. 

5. Kiečiausia mediena buvo pušų, augančių mažiausio skalsumo medyne derlingesnėje augavietėje.  
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GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IMPACT ON SCOTS PINE (PINUS 

SYLVESTRIS L.) WOOD HARDNESS  

 

Andrius MOTIEČIUS, Virgilijus BALIUCKAS 

 

Summary 

 

140 Scots pine halfsib families from 7 Lithuanian populations were tested at age 30 in series of four field trials 

established in 1983. Stem diameter, wood hardness, family survival were studied. Wood hardness was tested 

by using Pilodyn 6J. Mean value of Pilodyn pin penetration for pine families was 19.3 mm. The average 

difference between family mean estimates was 4.5 mm, between the sites – 3.1 mm. Individual heritability for 

wood hardness was 0.30, family heritability – 0.65. Family and block interaction in this trait was significant 

(variance component was 11.0± 0.9 %) and stroger than family x site interaction (7.1± 0.7 %). Only family 

effect for wood hardness was significant. Site and block effects even being large but due to its standard errors 

were not significant. Population effect was not significant as well. The hardest wood was estimated in less 

dense stand growing in richer soil. 

 

Keywords: Scots pine, progeny testing, open pollinated families, wood hardness. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

REKREACINIŲ OBJEKTŲ LANKOMUMAS NERIES REGIONINIAME PARKE 

 
Vilius BEREZNAUSKAS 

 
Santrauka 

 

Tyrimai Neries regioniniame parke atlikti apibendrinat paruoštos anketos duomenis, kurios buvo platinamos 

2014 metais birželio–spalio mėnesiais 4 lankomiausiose parko teritorijose. 

Nustatyta, kad Neries regioniniame parke didžiausias poilsiautojų srautas būna vasaros metu (55 % ). 

Dažniausiai poilsiautojai apsilanko Dūkštų ąžuolyne (20,1 % ), Karmazinų pilkapyje (16,4 % ). Poilsiautojų 

tikslas Neries regioniniame parke – gamtos stebėjimas (25,3 % ), pasivaikščiojimas (24,7 % ), poilsis prie 

vandens telkinių (11,5 % ), lankytojų centro lankymas (10,9 % ) ir važinėjimasis dviračiu (10,5 % ). Parke 

lankosi jauni 29–35 metų amžiaus respondentai (36 % ), turintys aukštąjį išsilavinimą (85 % ). Poilsiautojai 

Neries regioninio parko rekreacinės infrastruktūros būklę vertina gerai. 

Pagrindiniai žodžiai: Neries regioninis parkas, anketinė apklausa, rekreacinė infrastruktūra, respondentai. 

 

Įvadas 

 

Miškas yra nacionalinis turtas, tenkinantis ekologines, ekonomines ir  socialines visuomenės reikmes.  Miškai 

teikia ne tik medieną ar kitus miško produktus, bet ir yra svarbiausias ekologinės pusiausvyros veiksnys, formuojantis 

daugelio gyvūnų ir augalų rūšių buveines, stabdantis dirvožemio eroziją ir suteikiantis galimybę gyventojų poilsiui 

(Ozolinčius, 2005). Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos valstybėse žmonės vis dažniau poilsiauja 

miške, todėl socialinės miško funkcijos tampa  vis svarbesnės (Ozolinčius, 2005; Riepšas, 2007; Gurskienė, Ivavičiūtė, 

2008; Sievänen et al., 2008). 

Naujausių anketinių apklausų duomenimis nustatyta, kad poilsiautojams patraukliausi yra mišrūs įvairiaamžiai, 

kintančios erdvinės struktūros miškai, o anksčiau patraukliausiais buvo pripažinti pušynai (Riepšas ir kt., 2012). 

Dažniausiai vyraujantis bendrasis poilsis – pasivaikščiojimai, maudymasis, deginimasis saulėje, išvykos, o saugomų 

teritorijų miškuose dažniau lankomasi pažintiniais takais (Ozolinčius, 2005). Atostogų metu respondentai mieliau 

renkasi Lietuvos pajūrį, o savaitgaliais ir švenčių dienomis – miškingas ežerų ir upių pakrantes. Pagrindinis lankymosi 

miškuose tikslas yra miško gėrybių rinkimas (grybai, uogos ir kt.) bei grožėjimasis gamta (Riepšas ir kt., 2012).  

Lietuvoje išsamius anketinių apklausų tyrimus 1981  ir 2012 m. atliko prof. E. Riepšas /4./. Jo gauti tyrimų 

rezultatai rodo, kad metams   bėgant kinta gyventojų poilsiavimo tikslai ir pobūdis. Todėl ypač svarbu išsiaiškinti, kokie 

patraukliausi objektai lankytojams yra konkrečioje vietovėje, kokie poilsiavimo tikslai ir kaip vertinama esama 

rekreacinė infrastruktūra. 

 

Darbo tikslas – ištirti Neries regioninio parko rekreacijos reikmes ir  lankytojų socialinę diferenciaciją. 

 

Uždaviniai 

1. Nustatyti lankytojams patraukliausius objektus. 

2. Įvertinti populiariausią poilsiavimo būdą ir laiką. 

3. Apibūdinti lankytojų socialinę diferenciaciją. 

4. Įvertinti rekreacinės infrastruktūros būklę. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimams atlikti buvo parengtos anketos ir išplatintos  tarp Neries regioninių parkų lankytojų. Apklausai 

parinktos 4 gausiai lankomos parko vietovės: Dūkštų ąžuolynas, kuriame yra Dūkštos pažintinis takas, Velniakampio 

ežero stovyklavietė, kairiojo Neries kranto turizmo trasa ir Karmazinai, kuriame yra pilkapynas bei alkakalnis (1 pav.). 
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1 pav. Anketų platinimo vietos 

 
Tyrimo metodika 

 

Tyrimams atlikti pasirinktas 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. Klausimai buvo 

sudaromi trumpi ir lengvi, kad respondentams būtų kuo paprasčiau į juos atsakyti. 2014 metais birželio–spalio 

mėnesiais buvo užpildytos 97 anketos. Rezultatų analizė atlikta naudojantis Microsoft Excel ir SPSS (Statistical Pacage 

for the Social Science) programomis. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Apibendrinus anketinės apklausos duomenis, buvo nustatyta , kad populiariausia Neries regioninio parko vieta – 

Dūkštų ąžuolynas, kuriame apsilanko apie penktadalis (20,1 % ) lankytojų (2 pav.). Antra pagal populiarumą vieta – 

Karmazinų pilkapynas (16,4 % ). Kitos netoliese esančios turizmo vietos – Bradeliškių, Buivydų ir Karmazinų 

piliakalniai, esantys Dūkštos pažintiniame take – taip pat gausiai lankomi (atitinkamai 14,5  ir 16,4 % ). 

 

2 pav. Dažniausiai lankomos turizmo vietovės Neries regioniniame parke (Neries RP lankytojų centras(ekspozicija)) 
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Iš gautų duomenų taip pat galima pastebėti, jog didžiausias lankytojų srautas  telkiasi  ties Dūkštomis ir 3 km 

spinduliu nuo jų (Lankytojų Centras, Dūkštų ąžuolynas, Dūkštos ir Karmazinų pažintiniai takai), o kairiajame Neries 

krante esantys takai ir objektai lankomi daug mažiau (Kairiojo Neries kranto turizmo trasa – 12,7 %). Svarbiausia to 

priežastimi gali būti nepatogus susisiekimas su kairiuoju upės krantu (2 pav.). 

Populiariausi tarp respondentų poilsiavimo būdai – gamtos reiškinių stebėjimas ir pasivaikščiojimas (3 pav.). 

 

3 pav. Respondentų pasirenkamas poilsiavimo būdas Neries regioniniame parke 

 

Anksčiau minėtus poilsiavimo būdus pasirenka apie 50 %  poilsiautojų. Be to, respondentai pažymėjo patrauklų 

poilsį prie vandens telkinių (11,5 ) ir  važinėjimąsi dviračiais (10,5 % ). 

Poilsis Neries regioniniame parke populiariausias vasaros metu – 62 % , tačiau, įvertinus lankomų objektų 

atstumą nuo Vilniaus miesto, pavasarį čia lankosi 14 %  ir  rudenį – 9 %  (4 pav.). 

 

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sezonus  5 pav. Respondentų apsilankymo trukmė 

 

Daugiau nei pusė (55 % ) respondentų nurodė, kad apsilankymo metu praleidžia dvi dienas, o 34 %  – vieną 

dieną be nakvynės (5 pav.). Daugiausia (80 % ) lankytojai į Neries regioninį parką atvyksta ne vieni, t. y. su šeimos 

nariais, draugais ir kitais asmenimis. Vos 6 %  apklaustųjų čia lankosi individualiai. 

Remiantis anketinių apklausų rezultatų duomenimis, tyrime dalyvavo 46 %  vyrų ir 50 %  moterų. Neries 

regioninio parko turizmo vietoves dažniausiai lanko jauni 29–35 metų amžiaus (6 pav.) respondentai (36 %). Vyresnio 

amžiaus asmenys ( daugiau nei 55 metų ) parke lankosi retai (6 % )  
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6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Tiriant parko lankytojų diferenciaciją pagal išsilavinimo lygį, buvo nustatyta, jog daugumą (85 % ) sudaro 

asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (7 pav.).  

Poilsiautojai Neries regioninio parko rekreacinės infrastruktūros būklę vertino gerai: miško baldų priežiūrą ir 

kokybę bei miškų pritaikymą rekreacijai įvertino atitinkamai 3,6  ir 3,9 balo, o kelius, vedančius prie rekreacinių 

objektų, – 3,2 balo (8 pav.). 

 

8 pav. Neries regioninio parko rekreacinės infrastruktūros būklės vertinimas 

 

Tokį rekreacinės infrastruktūros būklės vertinimą galima paaiškinti tuo, jog poilsiautojai, lankydamiesi Neries 

regioninio parko turizmo vietovėse, pasigenda (neigiamai vertina) viešųjų tualetų (68 % ), automobilių stovėjimo 

aikštelių (29 % ), miško kelių (40 % ). Respondentų nuomone, Neries regioniniame parke pakanka (teigiamai vertina) 

informacinių stendų (56 % ), miško baldų (43 % ), pavėsinių (34 % ) ir šiukšliadėžių (33 % ). 

 

Išvados 

 

1. Neries regioniniame parke vasaros metu būna gausus poilsiautojų srautas. Dažniausiai parko lankomos vietos – 

Dūkštų ąžuolynas, Karmazinų pilkapynas bei alkakalnis, Buivydiškių ir Bradeliškių piliakalniai. 

2. Populiariausi poilsiavimo būdai – pasivaikščiojimas pažintiniais takais, gamtos stebėjimas, poilsis prie vandens 

telkinių ir važinėjimasis dviračiais. 

3. Neries regioniniame parke lankosi jauni 29–35 metų amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą respondentai. 

4. Poilsiautojai Neries regioninio parko infrastruktūrą vertina gerai. 
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ATTENDANCE OF RECREATIONAL OBJECTS IN THE NERIS REGIONAL PARK 

 
Vilius BEREZNAUSKAS 
 

Summary 

 
Studies of the Neris Regional Park were performed by summarizing the data of a questionnaire, which was 

distributed in June-October 2014, in four most frequented areas of the park. It was found that the largest flow of 

tourists in the Neris Regional Park is recorded in summer (55 %). Most often people visit Dūkštas oak stand 

(20.1 %), Karmazinai mound (16.4 %). The goal of vacationers in the Neris regional park is observation of 

nature (25.3 %), walking (24.7 %), rest near water bodies (11.5 %), attendance of visitors’ center (10.9 %) and 

biking (10.5 %). The park is attended by young 29–35 year-old respondents (36 %) with higher education (85 

%). Respondents assess the condition of recreational infrastructure of the Neris Regional Park as good. 

Key words: Neris Regional Park, questionnaire, recreational facilities, respondents. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

MIŠKO ERDVIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO MIŠKO KIRTIMŲ 

EFEKTYVUMAS 
 

Edvardas ASTIKAS 
 

Santrauka 
 

Miško erdvių kraštovaizdį formuojant  miško kirtimais kuriama vaizdinga, patraukli, įdomi gamtinė aplinka 

miško lankytojams. Tyrimo metu buvo nustatoma miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais įtaka 

kraštovaizdžio vizualinei kokybei ir  lankomumui, pateikiami pasiūlymai. Tyrimo metu apklausti 84 

respondentai, kraštovaizdžio vizualinė kokybė vertinta prieš ir po miško erdvių kraštovaizdžio formavimo 

kirtimų. Kraštovaizdžio vizualinė kokybė vertinta bendrojo įspūdžio ir psicholingvistiniu metodais, naudotos 

situacijos fotonuotraukos/modeliai. Įvertintas ryšys tarp kraštovaizdžio vizualinės kokybės ir lankomumo. 

Nustatyta miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais teigiama įtaka vizualinei kokybei ir  

lankomumui. 
 

Pagrindiniai žodžiai: miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, kraštovaizdžio vizualinė kokybė, 

lankomumas, psicholingvistinis metodas 
 

Santrumpos: KFK – miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, AV – kraštovaizdžio asociacinė 

vertė. 
 

Įvadas 
 

Miškas yra svarbus kasdieninio gyvenimo ir kraštovaizdžio elementas, taip pat tradiciškai svarbi rekreacinė ir 

estetinė miškų nauda. Toks poreikis atsiranda todėl, kad žmogaus patirtis diktuoja tam tikrus reikalavimus. Prancūzų 

filosofas, estetas E.Surijo (E. Souriau, 1892–1980) teigė, kad žmogui būtinas tam tikras gyvenimo dekoras, patraukli, 

įdomi, įspūdinga gyvenimo aplinka. Supančios aplinkos estetizavimo lygis padeda formuoti visą visuomenės dvasinę 

kultūrą (Grecevičius, 2013). Europos šalyse sukurtos naujausios laisvalaikio veiklos rūšys, tarp svarbiausių yra „gamtos 

pažinimas“ ir „poilsis gamtoje“ (Jankovska et al., 2010). Viena iš svarbiausių miško aplinkos pritaikymo rekreacinėms 

reikmėms priemonių yra miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai. 

Miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų kryptys yra paremtos nusistovėjusiomis pažiūromis, 

tinkamai neįvertinus visuomenės miško reikmių. Projektuojant minėtus kirtimus didžiausias dėmesys sutelkiamas į labai 

asmenišką patirtį, pasikliaujant individualiu estetiniu jausmu ir kraštovaizdžio socialinės kokybės supratimu, kartais 

užmirštant visuomenės reikmes, o kirtimų efektyvumui nustatyti nėra taikomi jokie tyrimai ar metodai. Efektyvesnių 

miško erdvių kraštovaizdžio formavimo kirtimais  miškininkystės sistema yra konservatyvi ir nelengvai priimanti 

naujoves. 
 

Darbo tikslas –  nustatyti miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais efektyvumą (Kauno marių ir 

Tytuvėnų regioninio parko pavyzdžiu) ir pateikti pasiūlymus. 
 

Uždaviniai 
 

1. Įvertinti miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais įtaką kraštovaizdžio vizualinei kokybei. 

2. Įvertinti miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais įtaką lankomumui. 

3. Pateikti pasiūlymus miško erdvių kraštovaizdžiui miško kirtimais formuoti. 
 

Tyrimo objektas ir vieta 
 

Miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai Kauno marių ir Tytuvėnų regioninio parko 

valstybiniuose miškuose (1 lent.).  

1 lentelė. Miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų (prieš ir po) fotonuotraukos/modeliai 

Objekto 
nr. 

Miškų 
grupė 

Prieš KFK  KFK priemonė Po atliktų KFK 

Kauno marių regioninis parkas 

1 

IIB 

(rekreaciniai 

miškai) 

 

 

atidaryta horizontalaus 

apžvalgos kampo 30–60° 

erdvė  
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Tytuvėnų regioninis parkas 

2 

IIA 

(ekosistemų 

apsaugos 

miškai) 
 

 

atidaryta horizontalaus 

apžvalgos kampo 60–120° 

erdvė 

 

3 

IIA 

(ekosistemų 

apsaugos 

miškai) 
 

 

atidaryta horizontalaus 

apžvalgos kampo 60–120° 

erdvė 

 
 

4 

IIB 

(rekreaciniai 

miškai) 

 

 

atidaryta erdvė santykiu 1:2 

(erdvės apžvalgos vieta 

nutolusi atstumu, lygiu 2 

medžių aukščiams) 

 

5 

IIA 

(ekosistemų 

apsaugos 

miškai) 
 

 

atidaryta erdvė santykiu 1:2 

(erdvės apžvalgos vieta 

nutolusi atstumu, lygiu 2 

medžių aukščiams) 

 

 

Tyrimų metodika 
 

Kauno marių regioninio parko teritorijos miškuose pavasario–vasaros metų laiku fiksuotos miško erdvių 

kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų objektų fotonuotraukos, vėliau fotonuotraukos modeliuotos “paint.net” 

skaitmeninio piešimo ir fotonuotraukų koregavimo programa, sukuriant prieš kirtimus buvusį vaizdą. Taip pat 

baigiamajame darbe naudotos J. Lučkos (2008–2013) Tytuvėnų regioninio parko miško erdvių kraštovaizdžio 

formavimo miško kirtimų (prieš ir po) objektų fotonuotraukos. Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus 

reprezentuojančios fotonuotraukos, atrinktos vizualinei kokybei vertinti, nevisiškai atspindi miško erdvių formavimo 

kirtimų įvairovę pagal tipiškumą, erdvių dydį ir kitus parametrus.  

Įvertinant miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais vizualinę kokybę, anketinės apklausos būdu 

buvo vertinamos fotonuotraukos/modeliai (prieš ir po KFK) bendrojo įspūdžio ir psicholingvistiniu metodais. 

Atsižvelgiant į prof. J. Kamičaitytės-Virbašienės (2003) rekomendacijas, visų objektų fotonuotraukos/modeliai įvertinti 

bendrojo įspūdžio principu balais nuo 1 iki 10 (10 balų skalėje). Apklausti 84 respondentai: 42 % sudarė specialistai iš 

Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Ukmergės miškų urėdijos, 

valstybinės miškų tarnybos, valstybinio miškotvarkos instituto, Kauno marių ir Tytuvėnų regioninio parko direkcijos; 

58 % sudarė ne specialistai. Išbandant prof. P. Kavaliausko (2011) sudarytą kraštovaizdžio semantinio diferencialo 

vizualinio vertinimo metodą (pagal Ch. Osgood, 1955), buvo įvertinti psichologiniai santykiai tarp miško erdvių 

kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais ir visuomenės, naudojant iš visų objektų atrinktus 3 erdvių formavimo miško 

kirtimus, kurie labiausiai atspindi minėtų kirtimų specifikacijas. Supaprastinant psicholingvistinę kraštovaizdžio 

vertinimo metodiką, antinominių požymių poros atrinktos neatlikus  daugiau tyrimų. 

Miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais įtaka lankomumui įvertinta remiantis Tytuvėnų ir 

Kauno marių regioninio parko direkcijos sukauptais metiniais lankymo monitoringo duomenimis.  

Pasiūlymai miško erdvių kraštovaizdžiui formuoti miško kirtimais ir jų efektyvumui vertinti pateikti 

atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, literatūros šaltinių analizę ir specialistų rekomendacijas. Kartu pateikti siūlymai 

patikslinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas miško kirtimų taisykles. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Respondentai bendrojo įspūdžio metodu geriausiai įvertino 2 objekto atidarytą horizontalaus apžvalgos kampo 

60–120° erdvę, kuriai buvo skirta 9,3 balo. 5 objekto atidaryta erdvė santykiu 1:2 (erdvės apžvalgos vieta nutolusi 

atstumu, lygiu 2 medžių aukščiams) išsiskyrė didžiausiu balų skaičiaus įvertinimo skirtumu prieš KFK (4,1 balo) ir po 

atliktų KFK (9,1 balo), tačiau ir kiti objektai po atliktų erdvių formavimo miško kirtimų įvertinti daug  didesniais balų 

skaičiais nei prieš (1 pav.). Šie rezultatai santykinai yra panašūs į A. Ruskule ir kt. (2013) tyrimų, atliktų  Latvijoje ir 

Estijoje, rezultatus, kur buvo įvertinti teigiamai tvarkomi miško kraštovaizdžiai. Gautus rezultatus taip pat galima 

sulyginti su A.A. Adevi ir P. Grahn (2012) savanų teorija. Pagal savanų teoriją, žmogui yra įgimtas polinkis atviroms 

miško erdvėms (žmonijos kilmė siejama su savanų tipo buveine). 



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

54 

 

 
1 pav. Miško erdvių formavimo kirtimų vizualinės kokybės įvertinimas (prieš ir po KFK) 

 

Atliekant psicholingvistinio vertinimo analizę, iš 5 prieš tai minėtų objektų (1 lent.) atrinkti 3,  labiausiai 

atspindintys miško erdvių kraštovaizdžio formavimo kirtimus (2 lent.). Analizės metu nustatyta, kad prieš erdvių 

formavimo miško kirtimus tiriamųjų objektų vidutinė kraštovaizdžio asociacinė vertė (AV) buvo  1 balas, po kirtimų –

18 balų. Atidaryta horizontalaus apžvalgos kampo 60–120° erdvė AV įvertinta didžiausiu balu – 21. Atidaryta erdvė 

santykiu 1:2 (erdvės apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 2 medžių aukščiams) AV įvertinta antru pagal dydį 

aukščiausiu balu – 17 ir vienu iš mažiausių prieš kirtimus – (-2). Horizontalios projekcijos apžvalgos kampo 30–60° 

erdvės atvėrimas AV įvertintas – 16 balų. 

2 lentelė. Miško erdvių kraštovaizdžio formavimo kirtimų asociacinės vertės 

Objekto 

Nr. 

Miškų 

grupė 
KFK priemonė 

Kraštovaizdžio asociacinė vertė (AV) 

prieš KFK po KFK pokytis 

1 IIB 
atidaryta horizontalaus apžvalgos 

kampo 30–60° erdvė 
-2 16 18 

3 IIA 
atidaryta horizontalaus apžvalgos 

kampo 60–120° erdvė 
7 21 14 

4 IIB 

atidaryta erdvė santykiu 1:2 (erdvės 

apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 

2 medžių aukščiams) 

-2 17 19 

 

Analizės metu nustatyta, kad prieš erdvių formavimo miško kirtimus tiriamųjų objektų vidutinis lankomumas yra 

8,4 žmonės per dieną, po kirtimų  – 18,7. Galima teigti, kad minėtais kirtimais, buvo pagerintos Kauno marių ir 

Tytuvėnų regioninio parko rekreacinės sąlygos, dėl ko padidėjo ir lankomumas. Tiriamųjų objektų lankomumo 

duomenys pateikiami 3 lentelėje. 
 

3 lentelė. Lankomumo apskaita (monitoringas) prieš ir po atliktų KFK 

Objekto 

Nr. 

Miškų 

grupė 
KFK priemonė 

Lankomumas (per dieną) 

prieš KFK po KFK pokytis 

1 IIB 
atidaryta horizontalaus apžvalgos 

kampo 30–60° erdvė 
16 35 19 

2 IIA 
atidaryta horizontalaus apžvalgos 

kampo 60–120° erdvė 
12,5 22,5 10 

3 IIA 
atidaryta horizontalaus apžvalgos 

kampo 60°–120° erdvė 
2,5 3,5 1 

4 IIB 

atidaryta erdvė santykiu 1:2 (erdvės 

apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 

2 medžių aukščiams) 

2,5 7,5 5 

5 IIA 

atidaryta erdvė santykiu 1:2 (erdvės 

apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 

2 medžių aukščiams) 

8,5 25 16,5 
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Būtina pažymėti, kad rekreaciniai įrenginiai gali paveikti teigiamai tiek lankomumą, tiek kraštovaizdžio 

vizualinės kokybės įvertinimą. I. Jankovskos ir kt. (2014) tyrimo metu Rygoje nustatyta, kad rekreacinės infrastruktūros 

įrenginių buvimas miške teigimai veikia lankomumą, suteikia didesnį saugumo jausmą (jausmas, kad miškas turi 

šeimininką). Reikia nepamiršti ir tokių niuansų, kad kartais tvarkoma/prižiūrėta miško aplinka lankytojams būna sunkiai 

pasiekiama ir (ar) toli nuo gyvenamųjų vietų, kas gali turėti įtakos lankomumui nepriklausomai nuo kraštovaizdžio 

vizualinės kokybės. Pavyzdžiui, atvėrus horizontalios projekcijos apžvalgos kampo 60–120° erdvę (3 objektas), 

kraštovaizdžio vizualinė kokybė tiek bendrojo įspūdžio principu, tiek psicholingvistiniu metodu įvertinta didžiausiais 

balais, tačiau lankomumo pokytis yra mažiausias. Priežastis,  turėjusi įtakos mažiausiam lankomumui,   sudėtingas 

objekto pasiekiamumas, tačiau vertinant fotonuotraukas/modelius respondentams šis objektas paliko didžiausią įspūdį. 

Apibendrinant tyrimo metu gautus rezultatus galima teigti, kad formuojant miškingo kraštovaizdžio erdves 

miško kirtimais didėja jo vizualinė kokybė ir lankomumas. Pasak D. Rydberg (1998), Švedijoje neprižiūrimi miškai 

visuomenės traktuojami nepalankiai: „nesaugu, kai nėra šeimininko“. 

Viena iš didžiausių problemų, su kuria susiduriama projektuojant tokius  kirtimus, tai erdvių dydžio nustatymas. 

Visuomenės poreikius atitinkantis miško erdvių formavimas yra neįmanomas atsižvelgiant į vis labiau sugriežtinamas 

miško kirtimų taisykles. Tyrimo rezultatai rodo, kad žmonės renkasi atviras erdves, kurios yra formuojamos pagal 

žmogui įgimtus polinkius. H. Loid ir S. Bernard (2014) rekomenduoja erdvių konfigūraciją santykiu 2:1 (erdvės 

apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 2 medžių aukščiams) ten, kur yra taikomi kraštovaizdžio formavimo miško 

kirtimų ploto apribojimai, tačiau ir šio santykio ploto erdvės yra gerokai  per mažos. Remiantis G.W. Grahn (1991) 

tyrimo duomenimis, tokios erdvės daugiau tinkamos jaunimui, taip pat, esant nedidelei miško atvirai erdvei, mažesnis ir 

vėjavartų, vėjalaužų pavojus. D. Rydberg (1998) teigia, kad suaugę labiau vertina atviresnes erdves. Suaugusiems 

rekomenduojamos atviros erdvės, kurių optimali konfigūracija yra santykiu 3:1 (erdvės apžvalgos vieta nutolusi 

atstumu, lygiu 3 medžių aukščiams) (2 pav.).  

 

 
2 pav. Santykis 3:1 (erdvės apžvalgos vieta nutolusi atstumu, lygiu 3 medžių aukščiams) (Bernard, 2014)     

 
 

3 pav. Horizontalus apžvelgiamumo kampas 

 

Remiantis tyrimo rezultatais ir specialistų rekomendacijomis, atidengiant apžvalgai lankomus ir (ar) saugomus 

gamtos ar kultūros paveldo objektus, reikia laikytis apžvelgimui optimalaus 30–120° horizontalaus kampo ribų (3 pav.).  

 

Išvados 

1. Atlikus erdvių formavimo miško kirtimų vizualinės kokybės vertinimą bendrojo įspūdžio metodu, paaiškėjo, kad 

vertinimo rezultatai  labai skiriasi prieš ir po šių  kirtimų. Psicholingvistiniu vertinimu, atidarius horizontalios 

perspektyvos kampo 30–60° apžvalgos erdvę, AV padidėjo nuo (-2) iki 16 balų (teigiamas pokytis 18 balų). 

Atidarius horizontalios perspektyvos kampo 6°–120° apžvalgos erdvę, AV padidėjo nuo 7 iki 21balų (teigiamas 

pokytis 14 balų). Atvėrus erdvę santykiu 1:2 tarp apžvalgos vietos ir medžių aukščio, AV padidėjo nuo (-2) iki 

17 balų (teigiamas pokytis 19 balų). Apskritai, atsižvelgiant į vertinimo balų dydį, respondentai neigiamai 

vertino natūralios miško stadijos (prieš KFK) kraštovaizdį ir prioritetą skyrė miško erdvių kraštovaizdžio 

formavimo miško kirtimais  suformuotoms erdvėms. 

2. Analizės metu nustatyta, kad prieš miško erdvių kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus (natūrali miško 

stadija) tiriamųjų objektų vidutinis lankomumas buvo  8,4 žmonės per dieną, o po kirtimų  – 18,7 (teigiamas 

pokytis 10,3). 

3. Problemos, susijusios su miško erdvių kraštovaizdžio formavimu miško kirtimais, turėtų būti sprendžiamos ne 

kirtimų taisyklių, o kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų projekto rengimo, derinimo, tvirtinimo ir 

įgyvendinimo dalyje. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE WOODCUTTING IN THE PROCESS OF 

LANDSCAPING THE SPACE  
 

Edvardas ASTIKAS 
 

Summary 
 

The landscaping of forest spaces by woodcutting is the means to create picturesque, attractive and exciting 

natural surroundings to the visitors who come to the forest. The article describes the influence of landscaping the 

wood space by using the method of woodcutting on visual quality and attendance, and it also provides useful 

suggestions. The research involved 84 respondents who evaluated the visual quality of the landscape before and 

after the woodcutting and clearing the wood space. The visual quality of the landscape was estimated by using 

first-sight impression and psycholinguistic methods followed by situational photos and models. Later on the 

research assessed the connection between the visual quality of the landscape and its attendance. The research 

confirmed the positive influence of landscaping forest space by woodcutting and its impact on the visual quality 

and attendance. 
 

Key words: woodcutting in landscaping the forest space, visual quality of the landscape, attendance, 

psycholinguistic method. 
 

Abbreviations: KFK – woodcutting in landscaping the forest space, AV – the associative value of the 

landscape. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 
 

MIŠKŲ ĮVEISIMAS NE MIŠKO ŽEMĖJE ŠALČININKŲ RAJONE 2009–2013 METAIS 
 

Gediminas ČESNULEVIČIUS 

 

Santrauka 

 

Kasmet Lietuvoje įveisiama po 3–4 tūkstančius ha naujų miškų ne miško žemėje. 2010 m. sausio  1 d. Lietuvoje 

buvo 168,3 tūkst. ha žemės ūkiui nenaudojamų ir netinkamų žemių. Šalčininkų rajone mažo našumo žemių dalis 

žemės ūkio naudmenose sudaro 33,6 %, arba 21,7 tūkst. ha. Šalčininkų rajone 2009–2013 metais  su ES parama 

įveista 740,13 ha naujų miškų. Vidutiniškai 148 ha kasmet. Nustatyta, kad 86,3 % miškų įveista   privačioje 

žemėje ir  13,7% – valstybinėje žemėje.  

Privačioje ir  valstybinėje žemėje veisiant miškus orientuotasi į derlingus dirvožemius, nors Šalčininkų rajone 

yra nemažai (apie 21 tūkst. ha) nenašių ir nenaudojamų žemių. Nauji miškai veisiami didelio  našumo (daugiau 

kaip 32 balai) žemėse, tai sudaro 74,5 %. Privačioje žemėje įveista 49,7 % grynųjų ir  50,3 % mišrių želdinių. 

Privačioje žemėje derlingose augavietėse įveista pakankamai daug (309,39 ha) grynųjų drebulynų. Jie įveisti 

derlingose augavietėse, kurių tikslinės medžių rūšys yra eglė, pušis, ąžuolas. 

Pagrindiniai žodžiai: arealas, nepalankus regionas, plėtros planas. 

 

Įvadas 

 
Lietuvoje miškingumas kasmet didėja ir 2015 metais sudarė 33,4 %. 2008–2014 metų laikotarpiu kasmet 

įveisiama po 3–4 tūkstančius ha naujų miškų ne miško žemėje (Lietuvos miškų statistika, 2015). 

Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje numatyta, jog šalies miškingumas 2020 metais turi siekti 

34,2 %. Norint įgyvendinti šį siekinį svarbu atkreipti dėmesį į miškų įveisimą nenašiose žemėse (Nacionalinė miškų 

ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metais programa, 2012).  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (Žemės ūkio ministerijos įsakymas Nr.3D - 72, 2004 02 27) yra 

nustačiusi ir skirtingų rajonų, ir visos šalies mažiau palankius ūkininkauti ir nenašius plotus.   . Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis (Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metais 

programa, 2012), 2010 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 168,3 tūkst. ha žemės ūkiui nenaudojamų ir netinkamų žemių. 

Šalčininkų rajone mažo našumo žemių dalis žemės ūkio naudmenose sudaro 33,6 % procento, arba 21,7 tūkst. ha 

(Mažiau palankių ūkininkauti vietovių tvarka ir mažiau palankios ūkininkauti teritorijos, 2004). 

Naujai įveisiant miškus pirmiausiai turėtų būti apželdinami mažiausiai žemės ūkiui tinkami plotai (Aleknavičius 

ir kt., 2010, Gradeckas ir kt., 2005, Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, 2004). Taigi tyrimai apie miško įveisimo 

ne miško žemėje ypatumus yra aktualūs.  

 

Darbo tikslas – išanalizuoti miškų įveisimo ne miško žemėje su ES parama ypatumus Šalčininkų rajone. 

 

Uždaviniai 

 

1. Surinkti informaciją apie 2009–2013 metais įveistus miškus valstybinėje ir privačioje žemėje. 

2. Išanalizuoti nenašių ir našių žemių apželdinimo galimybes. 

3. Apibūdinti įveistų miškų rūšinę sudėtį ir  tikslinių medžių rūšių parinkimą. 

 

Tyrimo objektas  

 

2009–2013 metų Šalčininkų rajone valstybinėje ir privačioje žemėje su ES parama įveisti miškai. 

 

Tyrimų metodika 

 

Darbui būtini duomenys surinkti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos 

Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento Šalčininkų skyriaus ir VĮ Šalčininkų miškų urėdijos apie visus 2009– 2013 

metais su ES parama įveistus miškus privačioje ir valstybinėje žemėje. Šiuo tikslu fiksuotas miško plotas, įveistų 

želdinių rūšinė sudėtis, tankis, įveisimo metai. Vadovaujantis surinkta informacija analizuojama medžių rūšių atitikimo 

augavietei, nederlingų žemių panaudojimas miškams įveisti, tikslinių medžių rūšių parinkimas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
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Atlikus Šalčininkų rajone 2009–2013 metais įveistų miškų (196 sklypų) statistinę analizę,  nustatyta, kad  su ES 

parama per 5 metus buvo įveista 740,13 ha miškų (1 paveikslas). 

 

 

 
 

1 pav. Šalčininkų rajone 2009–2013 metais įveistų miškų plotas 

 

Kaip matyti, 2013 metais labai padidėjo naujų miškų įveisimo apimtys (334,9 ha), nes per vienerius metus miškų 

buvo įveista beveik tiek pat, kiek per 2012 ir2013 metus kartu paėmus. 

Analizuojant miškų įveisimą privačioje ir valstybinėje žemėje, buvo nustatyta,  kad absoliučią daugumą (86,3 % 

) sudaro privačioje žemėje įveisti miškai (2 paveikslas) 

 

 
 

2 pav. Privačioje ir valstybinėje žemėje 20092013 metais įveistų miškų plotas 
 

Valstybinėje žemėje visus miškus (101,5 ha) įveisė VĮ Šalčininkų miškų urėdija, iš kurių 76,9 %  su ES parama. 

Privačioje ir  valstybinėje žemėje veisiant miškus orientuotasi į derlingus dirvožemius, nors Šalčininkų rajone 

yra nemažai (apie 21 tūkst. ha) nenašių ir nenaudojamų žemės ūkiui žemių. 

Miško įveisimo apimtys  skirtingose augavietėse pateikiamos 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Šalčininkų rajone 2009–2013 metais įveistų miškų plotas  skirtingose augavietėse 

 

Augavietė Miškų įveisimo apimtys ha 

Valstybinėje žemėje Privačioje žemėje Iš viso 

ha procentai 

Nb 17,2 114,45 131,65 17,9 

Nc-d 26,3 213,77 240,07 32,6 

Lc 38,3 269,82 308,12 41,9 

Pc 15,1 40,59 55,69 7,6 

Viso 96,9 638,63 735,53 100 

 

 
Kaip matyti iš 1 lentelės duomenų, apie 74 %miškų įveista derlingose žemėse, Nc ir Lc augavietėse. 

Valstybinėje žemėje tarp įveistų miškų vyrauja mišrieji želdiniai, o privačioje žemėje santykis artimas (3 paveikslas). 

 

 
 

3 pav. Privačioje žemėje įveistų grynųjų ir mišriųjų želdinių santykis 

Privačioje žemėje derlingose augavietėse įveista pakankamai daug (309,39 ha) grynųjų drebulynų (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Grynųjų medynų rūšinė sudėtis privačioje žemėje įveistuose miškuose 

 

Medynų 

rūšinė sudėtis 

Įveistas miškų 

plotas ha 

Įveista miškų skirtingose augavietėse % 

Nb Nc Nd Lc Pc 

10D 309,39  24,39  75,61  

10J 0,63     100 

10B 7,75  100    

10P 2,55 100     

10Ą 0,14   100   

Iš viso 320,46 0,80 25,96 0,04 73,00 0,20 

 

Kaip matyti iš 2 lentelės, tarp įveistų grynųjų medynų, net 96 %  sudaro drebulynai. Jie įveisti Nc ir Lc 

augavietėse, kur tikslinių medžių rūšių pirmenybė yra eglei, pušiai, ąžuolui. Beje, toks būtinas drebulės sodmenų kiekis 

nėra išauginamas nei Lietuvoje, nei artimiausiose kaimyninėse valstybėse.  

 

 

Išvados 
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1. 2009–2013 metais Šalčininkų rajone įveista 740,1 ha naujų miškų, vidutiniškai po 148 ha kasmet.  

2. Daugiausiai (86,3 % ) nauji miškai įveisiami privačioje žemėje su ES parama.  

3. Nauji miškai veisiami  didelio našumo (daugiau nei 32 balai) žemėse, Nc ir Lc augavietėse (74,5 % ). 

4. Privačioje žemėje maždaug  pusę atvejų sudaro veisiami grynieji želdiniai, iš kurių 96 % grynieji drebulynai 

(10D). 
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AFFORESTATION OF NON-FOREST LAND IN ŠALČININKAI COUNTRY IN 2009-2013 
 

Gediminas ČESNULEVIČIUS 

 

Summary 

 

Every year in Lithuania shall be established after 3- 4 thousand hectares of new forests on non- forest land. 1
st
 of 

January 2010 were 168, 3 thousand hectares of unused and inappropriate agricultural lands in Lithuania. In 

Salcininkai district the low- productivity land part in agricultural land consists of 33.6(%) or 21.7 thousand 

hectares. 2009- 2013 with EU support  in Salcininkai district were planted 740.13 hectares of new forests. On 

average, it is 148 hectares annually. It was found, that 86.3(%) forests were planted on private land and 13.7(%) 

on state- owned land. In private and state-owned land to breed forests the emphasis was on fertile soils, although 

there are a number (about 21 thousand hectares) of poorly and unused lands in Salcininkai district. New forests 

are planted in high efficiency (over 32 points) lands, representing 74.5(%). In private land 49.7(%) are planted of 

net forest planting and 50.3(%) mixed stands. The fertile sites of private lands are planted enough (309.39 

hectares) of net aspen. They are planted in fertile sites, where the target species is a priority of spruce, pine, oak. 

Keywords: habitat, unfavourable region, development plan. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

PUŠIES ŽĖLIMAS PO NEPLYNŲJŲ KIRTIMŲ ŽERONIŲ GIRININKIJOJE 
 

Giedrius ŠIMKUS  

 

Santrauka 

 

Lietuvoje 2013–2015 m. pagrindiniais kirtimais iškirsta po 10,7–12,9 tūkst. ha brandžių medynų, iš kurių 26,7-

29,8 %  sudaro neplynieji kirtimai. Siektina pastarųjų kirtimų dalis 2020 m. – 35 % . Mūsų tyrimo tikslas – ištirti 

žėlimo ypatumus po neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse Trakų miškų urėdijos Žeronių girininkijoje. 

Apibendrinus žėlimo intensyvumą 12 kirtaviečių buvo nustatytas vidutinis žėlinių tankis – 4100 vnt./ha. 

Savaiminukų rūšinę sudėtį sudaro pušis (92,6 % ) ir beržas (7,4 % ). Geriausias žėlimas po pirmojo kirtimų 

atvejo dvejų metų kirtavietėse. Pušies savaiminukų didžiausias tankis buvo grynų 100 metų amžiaus motininių 

pušynų kirtavietėse.    

Pagrindiniai žodžiai: neplynieji kirtimai, savaiminukai, žėlinių tankis.  

 

Įvadas 

 

Miškai privalo būti tvarkomi atsižvelgiant į nenutrūkstamo naudojimo principą, kad jų ištekliai būtų pastoviai 

tiekiami, išlaikant medienos prieaugio ir naudojimo balansą (LR miškų įstatymas, 2015).  

Pagrindiniai miško kirtimai, būdami svarbiausia kirtimų visumos dalimi, aktualūs ne tik medienos ruošos  

apimtimis, bet yra ir ateities medynų formavimo priemonė. Jų metu turi būti sudaromos optimalios sąlygos naujiems 

žėliniams ar želdiniams (Juodvalkis, Kairiūkštis, 2009).  

Lietuvoje 2013–2015 m. pagrindiniais kirtimais valstybiniuose miškuose iškirsta po 10,7–12,9 tūkst. ha brandžių 

medynų, iš kurių 26,7–29,8  %   sudarė neplynieji miško kirtimai (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2015). 

Vadovaujantis Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programa, 2020 m. neplynųjų miško kirtimų ploto 

dalis valstybiniuose miškuose turi sudaryti ne mažiau kaip 35%  (Nacionalinė....., 2013). Tačiau  neplynųjų pagrindinių 

kirtimų apimties didinimas ne visada tenkina miško atkūrimo žėlimu reikalavimus (Girininkų dabarties problemos, 

2014). 

Taigi klausimas apie žėlimo ypatumus ir problemas neplynųjų kirtimų kirtavietėse konkrečioje vietovėje yra itin 

aktualus.  

 

Darbo tikslas – ištirti žėlimo ypatumus neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti žėlimo intensyvumą pušynų kirtavietėse. 

2. Nustatyti pušies žėlinių tankio ryšį su kirtaviečių amžiumi. 

3. Nustatyti motininio medyno rūšinės sudėties ir amžiaus ryšį su pušies žėlimu. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimai atlikti Trakų miškų urėdijos Žeronių girininkijos 12 neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse. Bendra jų 

charakteristika pateikta1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Tirtų kirtaviečių charakteristika  

Kirtavi

etės 

Nr. 

Motininių medynų rodikliai Neplynieji  

kirtimai 

Žėlimo skatinimo ir priežiūros 

priemonės 

Rūšinė 

sudėtis 

Amžius Skalsumas Augavietė Kirtim

ų 

metai 

Kirtim

ų 

atvejis 

Palikta 

priedango

s  medžių 

vnt./ha 

Dirvos 

purenim

o data 

Žolinės 

dangos 

naikinim

o data 

1 9P1E 105 0,7 Nb 2010 1 85 2012 2011 

2 9P1E 140 0,7 Nb 2011 1 90 2012 - 

3 8P2E 100 0,6 Nb 2011 1 87 2012 - 

4 8P2B 115 0,7 Nb 2011 1 85 2012 2013; 

2015 

5 10P 85 0,3 Nb 2012 2 - - 2013 

6 10P 95 0,5 Nb 2012 2 - - 2013 
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7 10P 145 0,3 Nb 2012 2 - - 2014 

8 9P1E/10E 120 0,7 Nb 2013 1 92 2014 2013 

9 9P1E 115 0,6 Nb 2013 1 85 2014 - 

10 8P1E1B/10E 100 0,7 Nb 2013 1 95 2014 2013 

11 10P/10E 100 0,8 Nb 2013 1 88 2014 - 

12 10P/10E 120 0,7 Nb 2013 1 82 2014 - 

 

Tyrimų metodika 

 

Kiekvienoje neplynųjų kirtimų kirtavietėje, vadovaujantis Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo 

metodika,  buvo išskirtos laikinos  (po 10 m
2
) apskaitos aikštelės. Jų skaičius (5–10 vnt.) nustatytas atsižvelgiant į 

kirtavietės plotą. Apskaitos aikštelėse 2015 m. rudenį įvertintas savaiminukų kiekis, gyvybingumas ir galimi 

pažeidimai.  

Turima informacija ir gauti duomenys apskaičiuoti naudojantis Microsoft Excel programa.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Trakų miškų urėdijos Žeronių girininkijoje 2013–2015 m. pagrindiniais kirtimais iškirsta 83,20 ha. Girininkijoje 

vyrauja pušynai, iš kurių  34 %  kertami neplynaisiais kirtimais. Pušynuose vykdomi supaprastinti dviejų atvejų 

kirtimai, kuriais siekiama suformuoti savaiminius ateities medynus.  

Žėlimo intensyvumas tirtas 12 neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse. Apibendrinus gautus rezultatus, buvo 

nustatyta, jog bendras žėlinių tankis  kai kuriose kirtavietėse sudaro 3,4 – 5,78 tūkst. vnt./ha (2 lentelė.). 

 

2 lentelė. Vidutinis žėlinių tankis pušynų kirtavietėse    

Vidutinis žėlinių tankis 

neplynųjų kirtimų pušynų 

kirtavietėse vnt./ha 

Bendras 
Atskirų medžių rūšių tankis 

Pušis Beržas 

4098 3796 302 

 

Kaip matyti, pušynų kirtavietėse Nb augavietėje gausiausiai (92,6 % ) želia pušis. Be jos, rasta (7,4 % ) ir beržo 

savaiminukų, nors jie ir buvo naikinami.  

Savaiminukų gausai paprastai  turi įtakos kirtavietės amžius. Šiuo tikslu  buvo  nustatytas  vidutinis žėlinių 

tankis 2–5 m. senumo kirtavietėse (1 pav.) 

 

 
1 pav. Bendro žėlinių tankio ryšys su kirtaviečių amžiumi 

 

Kaip matyti,   didžiausias žėlinių tankis buvo dvejų metų senumo kirtavietėse. Trejų metų kirtavietėse žėlimas 

tirtas po antrojo kirtimo atvejo, todėl rezultatai gali skirtis. Mažiausias žėlimo intensyvumas nustatytas 5 m. 

kirtavietėse.  

Žėlinių tankiui ir jo rūšinei sudėčiai svarbi motininio medyno sudėtis.  Tirtu atveju 33 %  pušynų kirtaviečių 

buvo antrasis eglės ardas. Kadangi buvo nevienoda motininių medynų rūšinė sudėtis, buvo tirtas  juose po kirtimų 

susiformavusių  savaiminukų tankis ir sudėtis (2 pav.).  
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2 pav. Žėlinių tankis ir sudėtis skirtinguose motininiuose medynuose 

Kaip matyti, didžiausias žėlinių tankis rastas grynuose pušynuose be antrojo eglės ardo. Jų sudėtyje absoliučią 

daugumą (91–93  ) sudaro pušies savaiminukai. Beržų  šiuose žėliniuose buvo  5,7– 8,6 % . Pakankamai didelis  žėlimo 

intensyvumas po pirmojo kirtimų atvejo buvo pušynuose su antruoju eglės ardu (beveik 4 tūkst. vnt/ha). Šiuo atveju 

beržo savaiminukų dalis  buvo mažesnė nei 5 % .  
Kad savaiminukai sėkmingai susiformuotų, svarbu kirtimus atlikti gausaus sėklų derliaus metais. Be to, sėklų 

kokybei ir daigumui įtakos turi ir kertamų medynų amžius.  Buvo tirta  motininių medynų amžiaus įtaka žėlimo 

intensyvumui pušynų kirtavietėse (3 pav.). 

 

 
3 pav. Pušies žėlinių tankio ryšys su motininių medynų amžiumi 

Kaip matyti, didžiausias pušies savaiminukų tankis buvo 100 m. amžiaus pušynų kirtavietėse. Didėjant kertamų 

medynų amžiui pušies žėlinių tankis mažėja. 

 

Išvados 

 
1. Neplynųjų kirtimų pušynų kirtavietėse Žeronių girininkijoje vidutinis žėlinių tankis siekia 4100 vnt./ha. Žėlinių 

rūšinėje sudėtyje vyrauja pušis (92,6 % ).  
2. Didžiausias žėlinių tankis po pirmojo kirtimų atvejo buvo dvejų metų senumo kirtavietėse. 

3. Žėlinių tankis priklauso nuo motininio medyno rūšinės sudėties ir amžiaus. Gausiausiai pušis želia grynųjų, 100 

m. amžiaus motininių pušynų kirtavietėse.  
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NATURALLY REGENERATED PINES AFTER NON-CLEARCUT FELLING IN 

ŽERONYS FOREST DISTRICT 
 

Giedrius ŠIMKUS 

 

Summary 

 

In Lithuania, in 2013-2015, there have been 10.7-12.9 thousand ha oh mature tree stands harvested via the 

method of final felling; 26.7-29.8% out of the said felling is a non-clearcut one. The target part of this type of 

felling in 2020 is 35 per cent. The aim of our research is to analyse the peculiarities of regeneration after the non-

clearcut fellings of the harvesting sites of pinewoods in Žeronys Forest District under Trakai Forest Enterprise. 

The analysis of data on the intensity of regeneration from 12 harvesting sites has revealed that the average 

density of regenerated pines amounts to 4100 units/ha. The species composition of saplings consists of pine (92.6 

per cent) and birch (7.4 per cent). The best regeneration has been recorded after the first felling in two harvesting 

sites. The highest density of pine saplings is recorded in the harvesting sites pure 100 year-old paternal 

pinewoods.  

Keywords: non-clearcut felling, saplings, density of regenerated plants. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

ŽIEVĖGRAUŽIO TIPOGRAFO (IPS TYPOGRAPHUS L.) GAUSA IR SKRAIDYMO 

SEZONINĖ DINAMIKA VĮ ŠALČININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS POŠKONIŲ IR 

DIEVENIŠKIŲ GIRININKIJOSE 

 
Vaidotas MISIŪNAS 

 

Santrauka 

 

Žievėgraužis tipografas (Ips typographus) gausiausias ir  žalingiausias eglės liemenų kenkėjas ne tik Lietuvoje, 

bet ir visoje Europoje. Lietuvoje šio kenkėjo populiacijai kontroliuoti , stebėti  ir  prognozuoti  dažniausiai yra 

naudojamos feromoninės gaudyklės. Tyrimas atliktas 2013 metais nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 1 d. VĮ 

Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių ir Dieveniškių girininkijose esančiose plynųjų kirtimų biržėse. Daugiausia 

žievėgraužių tipografų (Ips typographus) sugauta gegužės mėnesio pirmoje pusėje. Nustatyta Ips typographus 

populiacija gana gausi, vidutiniškai 5556±399 vnt. vienoje gaudyklėje (Dieveniškių girininnkijoje – vidutiniškai 

po 7232±376 vnt. vienoje gaudyklėje, Poškonių girininkijoje – vidutiniškai po 3880±429 vnt. vienoje 

gaudyklėje). Dieveniškių girininkijoje Ips typographus pradėjo skraidyti gegužės pirmą savaitę, o Poškonių 

girininkijoje – gegužės antrą savaitę. I generacijos vabalai masiškai skraidė gegužės antrą savaitę, seserinės 

generacijos – birželio pirmą savaitę, II generacijos – birželio pabaigoje. 

 

Pagrindiniai žodžiai: Ips typographus, feromoninės gaudyklės, kirtavietės. 

 

Įvadas 

 

Žievėgraužis tipografas (Ips typographus) – kinivarpų (Scolytidae) šeimos atstovas. Tai gausiausias ir  

žalingiausias eglės liemenų kenkėjas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje (Montano et al., 2016; Økland et al., 2016). 

Jo kūnas volelio formos, tamsiai rudas, 4,0–5,5 mm ilgio. Vystosi po žalių eglių žieve, kamiene – nuo drūtgalio iki 

lajos, labai retai apninka kitus spygliuočius medžius. Pavasarį vabalai anksčiausiai pradeda graužtis į eglių žalias 

vėjavartas, vėjalaužas, kirtavietėse paliktą pagamintą medieną, storesnes kirtimo atliekas. Po 1–2 savaičių užpuola 

augančias egles (Pileckis, Monsevičius, 1995). Normaliomis sąlygomis užpuola vidutinio amžiaus ir brandžias 

apsilpusias egles bei vėjo išverstus ir(ar) nulaužtus medžius, apsigyvena šviežiai paruoštoje medienoje ir stambiose 

kirtimo atliekose. Kai vabalų daug, sėkmingai apgyvendinami ir gyvybingi, be matomų nusilpimo požymių, medžiai, 

susidaro masinio dauginimosi židiniai: rudos spalvos vabalų išgraužos matomos ant žievės kamieno žemutinėje dalyje 

arba ant žemės prie kamieno. Žievės paviršiuje gali būti matomos įsigraužimo angos. Kasmet žievėgraužio tipografo 

pažeidimai Lietuvoje užregistruojami vidutiniškai kelių tūkstančių hektarų plote. Židiniai kartojasi kas 8–10 metų. 

1984–1985 metais buvo pakenkta po 5000–5300 ha kasmet. Didelės vėjavartos 1993 metais ir sausros 1993 bei 1994 

metais sudarė sąlygas didžiausiems žinomiems tipografo židiniams Lietuvoje atsirasti – 380 tūkst. ha plote buvo iškirsta 

8 mln. m
3
 pažeistų eglių, plyni kirtimai atlikti beveik 20 tūkst. ha plote (Zolubas, Žiogas, 1998). Lietuvoje šio kenkėjo 

populiacijai kontroliuoti, stebėti ir  prognozuoti  dažniausiai yra naudojamos feromoninės gaudyklės. Kenkėjų skaičiui 

reguliuoti jos efektyviausios, kai žievėgraužio tipografo populiacija nėra gausi (Tamutis, Zolubas, 2001).   

 

Tyrimo tikslas – ištirti žievėgraužių tipografų (Ips typographus) sugavimo sezoninę dinamiką. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti žievėgraužio tipografo (Ips typographus) populiacijos gausumą. 

2. Nustatyti žievėgraužio tipografo (Ips typographus) skraidymo pradžią. 

3. Išanalizuoti žievėgraužių tipografų (Ips typographus) skraidymo gausos sezoninę dinamiką. 

 

Objektas 

 

Į feromonines gaudykles patekę žievėgraužiai tipografai (Ips typographus). 

 

Tyrimo metodika 

 

Tyrimas atliktas 2013 metais nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 1 d. VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių ir 

Dieveniškių girininkijose esančiose plynųjų kirtimų biržėse. 36 feromoninės gaudyklės išdėstytos 10 plyno kirtimo 

biržių, kurių plotas svyruoja nuo 1,2 iki 6,5 ha. Naudotas feromoninis masalas SEZON, skirtas visam skraidymo 

sezonui, veikiantis apie 20 savaičių ir naudojamas  dviem žievėgraužio tipografo generacijoms gaudyti. Gaudyklės 

iškabintos tik plynose, šviežiose spygliuočių kirtavietėse ne mažesniu kaip 20 metrų atstumu nuo žalių spygliuočių 
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medžių 1,5–2,0 metrų auštyje nuo žemės paviršiaus. Gaudyklės buvo valomos kas 5–10 dienų. Esant masiniam 

žievėgraužio tipografo skraidymui, ypač po lietaus, sušlapę ir vandenyje uždusę vabalai, pakaitinus saulei, netrukus 

pradeda pūti, skleisti nemalonų kvapą, taip atbaidydami savo giminaičius artintis prie gaudyklės, todėl, norint surinkti 

patikimus duomenis bei palaikyti gaudyklių efektyvų veikimą, būtina jas reguliariai išvalyti. Gaudyklių valymo metu iš 

vabalų surinktuvo į indelį su užrašytu biržės ir  gaudyklės numeriu bei tikrinimo data buvo iškratomi visi jame esantys 

vabzdžiai. Vėliau iš visų indelių buvo išrinkti žievėgraužiai tipografai ir nustatytas jų skaičius. Duomenys apdoroti 

elementariosios statistikos metodais (Campbell, 1989). 

 

Rezultatai 

 

Per visą gaudymo sezoną visose feromoninėse gaudyklėse sugauta 200020 žievėgraužių tipografų (vidutiniškai 

po 5556±399 vabalus vienoje gaudyklėje), iš kurių Dieveniškių girininnkijoje – 130182 (vidutiniškai po 7232±376 

vienoje gaudyklėje), o Poškonių girininkijoje – 69838 (vidutiniškai po 3880±429 vienoje gaudyklėje). I generacijos 

skraidymas prasidėjo gegužės mėnesio pirmą savaitę ir pasiekė piką antrą savaitę (1 pav.).  

 

 
1 pav. Žievėgraužio tipografo skraidymo sezoninė dinamika 

 

Dieveniškių girininkijoje I generacijos skraidymas prasidėjo viena savaite anksčiau nei Poškonių girininkijoje (1 

lentelė). Seserinės generacijos skraidymas abiejose girininkijose prasidėjo birželio pirmą savaitę, o II generacijos – 

birželio trečią savaitę. Vidutinis viena gaudykle per savaitę sugautas žievėgraužio tipografo skaičius Dieveniškių 

girininkijoje buvo patikimai didesnis nei Poškonių girininkijoje. 

Dieveniškių girininkijoje visą skraidymo laikotarpį (išskyrus seserinę generaciją) Ips typographus gausa buvo 

patikimai didesnė nei Poškonių girininkijoje (t=5,8788, p<0,1). To pagrindinė priežastis yra ta, kad Dieveniškių 

girininkijoje gaudyklės buvo išdėstytos kasmet nuo žievėgraužių tipografų gana stipriai kenčiančiame eglynų masyve, 

plynų kirtimų biržėse, iš kurių dalis buvo kirstos plynais sanitariniais kirtimais dėl susidariusių žievėgraužio tipografo 

masinio dauginimosi židinių. Tuo tarpu Poškonių girininkijoje gaudyklės išdėstytos masyve, kuriame gerokai daugiau 

mišrių medynų ir kuris netolimoje praeityje nuo tipografo nukentėjęs nebuvo. 
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1 lentelė. Dieveniškių ir Poškonių girininkijose surinktų Ips typographus skaičius 

Data 
Dieveniškių g-ja Poškonių g-ja Skirtumo tikimybė 

viso vidurkis ir jo paklaida viso vidurkis ir jo paklaida Stjudento t P* 

05.04 31198 1733 ± 220 160 9 ± 1 7,85133 *** 

05.10 44298 2461 ± 214 31761 1765 ± 258 2,07516 *** 

05.16 26412 1467 ± 90 16093 894 ± 119 3,85612 *** 

05.23 11251 625 ± 73 6079 338 ± 68 2,88434 *** 

05.29 926 51 ± 8 315 18 ± 5 3,5793 *** 

06.06 3346 186 ± 27 4666 259 ± 37 -1,59442 n.s. 

06.12 1764 98 ± 7 2792 155 ± 11 -4,52754 *** 

06.20 2729 152 ± 15 2650 147 ± 12 0,22705 n.s. 

06.27 4783 266 ± 40 2953 164 ± 20 2,25257 *** 

07.05 1700 94 ± 21 1444 80 ± 20 0,48642 n.s. 

07.12 797 44 ± 9 477 27 ± 5 1,7765 *** 

07.18 843 47 ± 8 416 23 ± 4 2,6408 *** 

07.25 45 3 ± 1 16 1 ± 0 1,98158 *** 

08.01 90 5 ± 2 16 1 ± 0 2,14526 *** 

Iš viso 130182 7232 ± 376 69838 3880 ± 429 5,8788 *** 

n.s. – skirtumas nepatikimas, *** – skirtumas patikimas, p<0,1 

Tirtose girininkijose nustatyta Ips typographus populiacija gana gausi, I ir seserinės generacijos skraidymo 

pradžia –  įprasta, o II generacija ėmė skraidyti anksčiau nei įprasta. Visi skraidymo laikotarpiai buvo ištęsti, tęsėsi po 

2–3 savaites. 

 

Išvados 

 

1. Daugiausia žievėgraužių tipografų (Ips typographus) sugauta gegužės mėnesio pirmoje pusėje. 

2. Nustatyta Ips typographus populiacija gana gausi, vidutiniškai 5556±399 vnt. vienoje gaudyklėje 

(Dieveniškių girininnkijoje – vidutiniškai po 7232±376 vienoje gaudyklėje, Poškonių girininkijoje – vidutiniškai po 

3880±429 vienoje gaudyklėje), skirtumas statistiškai patikimas (t=5,8788, p<0,1). 

3. Dieveniškių girininkijoje Ips typographus pradėjo skraidyti gegužės pirmą savaitę, o Poškonių girininkijoje – 

gegužės antrą savaitę. Skirtumas – viena savaitė. Vidutinis viena gaudykle per savaitę sugautas žievėgraužio tipografo 

skaičius Dieveniškių girininkijoje buvo patikimai didesnis nei Poškonių girininkijoje. 
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SEASONAL DYNAMICS OF TRAPPED SPRUCE BARK BEETLES (IPS TYPOGRAPHUS) 

POŠKONIŲ AND DIEVENIŠKIŲ FOREST DISTRICTS OF ŠALČININKŲ STATE 

FOREST ENTERPRISE 

 
Vaidotas MISIŪNAS 

 

Summary 

 

Spruce bark beetle (Ips typographus) is the most abundant and harmful spruce stem pest not only in Lithuania, 

but also in whole Europe. In Lithuania mostly pheromone traps are used for monitoring and population control 
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of this pest. The research began in 1 May 2013 and ended in 1 August 2013. It was accomplished in clearcut 

areas of  Poškonių and Dieveniškių forest districts of Šalčininkų state forest enterprise. The largest quantity of 

Ips typographus was caught in the first half of May. The population of Ips typographus was found sufficiently 

abundant, on average 5556±399 pcs. in one trap (in Dieveniškių forest district – on average 7232±376 pcs. in 

one trap, in Poškonių forest district – on average 3880±429 in one trap). In Dieveniškių forest district flying of 

Ips typographus started first week of May, while in Poškonių forest district – second week of May. The beetles 

of first generation abundantly second week of May, beetles of sister generation – first week of June, beetles of 

second generation – last week of June. 

 

Keywords: Ips typographus, pheromone trap, clearcut ... 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 

ŠALČININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VISINČIOS GIRININKIJOS 1962–2010 METŲ MIŠKO 

MASYVO MEDYNŲ NAŠUMO DINAMIKOS TYRIMAI  

 
Giedrius JASIONIS 

 
Santrauka 

 

VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos miško masyvo medynų našumo dinamikos tyrimai atlikti 

naudojantis keturių miškotvarkų duomenimis. Atliktais tyrimais nustatyta, kad per 48 metus (nuo 1962  iki 2010 

m.) padidėjo savaiminės kilmės (43 ha) ir kultūrinės kilmės (684 ha) medynų plotai. Visinčios girininkijos 

miškuose vyrauja spygliuočių, t. y. pušies ir eglės, medynai, o iš minkštųjų lapuočių – beržo ir juodalksnio 

medynai. Nuo 1962  iki 2010 m. minkštųjų lapuočių medynų plotas padidėjo 9 %, o spygliuočių – sumažėjo 3 

%. Per analizuojamą laikotarpį daugiausia medynų yra antro (apie 40 %) ir trečio boniteto (apie 30 %), o pagal 

skalsumą – 0,7 (apie 30 %) ir 0,8 (35–40 %). Nuo 1962  iki 2010 m. medynų sukauptas tūris padidėjo 149,9 

tūkst. ktm. 

 

Pagrindiniai žodžiai: pušynai, eglynai, beržynai, plotas, skalsumas, bonitetas. 

 

Įvadas 

 

Miško svarba Lietuvos ūkiui ir visuomenei yra neįkainojama (Mažeika, 2008). Miškas yra vienas iš pagrindinių 

mūsų gamtos turtų ir tarnauja valstybės bei piliečių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę 

(Ozolinčius, 2005). Šiuolaikinis miškas yra sudėtingas ir dinamiškas žmogaus ir gamtos kūrinys, garantuojantis žmogui 

gamtinės aplinkos gerą kokybę ir teikiantis nepakeičiamą žaliavą ekonomikai. Norint šias miško teikiamas vertybes 

turėti nuolat, reikia mišką ne tik naudoti, bet ir auginti (Mažeika, 2008). 

Tradiciniai miškų tvarkymo metodai yra pagrįsti medynų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimu, 

todėl kas 10 metų urėdijose yra vykdoma miškotvarka, o pasibaigus inventorizacijai ir miško apskaitai yra gaunama 

išsami informacija apie miškų būklę (Daniulis ir kt., 2004). Tačiau rengiamuose miškotvarkos projektuose pateikiama 

mažai duomenų apie vykstančius miškų našumo pokyčius, t. y. pasiliekančių medynų prieaugį ar tūrį (Tebėra, 2009). 

Norint įvertinti miškų ir miškų ūkio pokyčius analizuojamoje urėdijoje, pakanka išanalizuoti statistinius duomenis, 

gautus inventorizacijos metu (Juknys, 2003). Per paskutinius 10 metų Lietuvos miškingumas padidėjo daugiau nei  2 %, 

vidutinis medynų tūris išaugo daugiau nei 11 %, vidutinis medynų amžius padidėjo  3 metais, o brandžių medynų dalis 

padidėjo apie 30  %  (Valstybinė miškų..., 2015).  

Siekiant įvertinti Visinčios miško masyvo medynų dinamikos pokyčius buvo analizuojami 1962–2010 m. 

miškotvarkos tyrimų duomenys, o surinkti šie duomenys apie miško išteklius ir jų dinamiką sudarys galimybę 

išsiaiškinti miškų našumo pokyčius, kurie yra labai svarbūs darniai miškininkystės plėtrai. 

 

Darbo tikslas – ištirti Visinčios girininkijos miško masyvo medynų našumo dinamiką ir ją lėmusias priežastis. 

 

Uždaviniai 

1. Įvertinti medynų kaitą pagal kilmę. 

2. Įvertinti medynų rūšių įvairovės kaitą. 

3. Įvertinti medynų boniteto ir skalsumo kaitą. 

4. Įvertinti medynų tūrio kaitą. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos miškai. 

 
Tyrimo metodika 

 

Tyrimams atlikti buvo panaudoti šie informacijos šaltiniai:  

1) keturių miškotvarkų suvestiniai duomenys;  

2) girininkijos taksoraščiai, projektai; 

3) planinė kartografinė medžiaga.  

Surinkta informacija buvo  analizuojama ir  vertinama statistiškai nustatant 1962–2010 metų Visinčios miško 

masyvo istoriją  ir ją lėmusias priežastis.  

Rezultatai ir jų aptarimas 
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Savaiminės kilmės medynų plotai nuo 1962 m. iki 2010 m. padidėjo 43 ha, o kultūrinės kilmės medynų plotas 

per 48 metus padidėjo 684 ha (1 pav.). Toks kultūrinės kilmės medynų ploto padidėjimas rodo, kad buvo siekiama 

suformuoti tikslinius produktyvius medynus. 1986 m. savaiminės ir kultūrinės kilmės medynai užėmė 3371 ha, o 2001 

m. – 2736 ha. Per 15 metų savaiminės ir kultūrinės kilmės medynų plotas sumažėjo 635 ha dėl nuosavybės atkūrimo 

privatiems žemės savininkams.  

 

 
1 pav. Medynų pasiskirstymas pagal kilmę 

 

Didžiausią plotą Visinčios girininkijoje užima pušynai (nuo 67  iki 77 %), paskui eglynai (nuo 10  iki 16 %) ir 

beržynai (nuo 3 iki 4 %) (2 pav.). Įvertinus medynų rūšių kaitą iš esmės medynų plotai nepasikeitė. Per 48 metus 9 % 

sumažėjo pušynų plotas, o 5 % padidėjo eglynų ir 3 % beržynų plotas. Kitų rūšių, t. y. juodalksnio ir drebulės, medynų 

plotai iš esmes nepasikeitė (2 pav.). 

 

 
2 pav. Mišku apaugusių plotų pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis 

 

Analizuojant medynų plotų pasiskirstymą pagal bonitetą nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį daugiausiai 

buvo  2 boniteto  (apie 40 %) ir 3 boniteto (apie 30 %) klasės medynų (3 pav.). 1 A boniteto klasės medynų, t. y. 

geriausiai augančių medynų, plotai nuo 1962  iki 2010 m. padidėjo 3,8 %, o 5 boniteto klasės, t. y. blogiausiai augančių 

medynų, – sumažėjo 4,6 %. Analizuojant medynų rūšių pasiskirstymą pagal vidutinę boniteto klasę, nustatyta, kad 

pušies medynų bonitetas nuo 1962  iki 2010 m. sumažėjo nuo 3,4 iki 2,5, o eglės – nuo 2,2 iki 1,7 (4 pav.). Taip pat 

sumažėjo ir beržynų (nuo 2,5 iki 1,6) ir juodalksnynų (nuo 2,1 iki 1,4) bonitetas, o drebulynų  – padidėjo (nuo 1,1 iki 

1,7). 
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3 pav. Medynų plotų pasiskirstymas pagal bonitetą  4 pav. Medynų rūšių pasiskirstymas pagal vidutinį 

bonitetą 

 

Analizuojant medynų plotų pasiskirstymą pagal skalsumą, nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį daugiausia 

medynų  buvo 0,7 (apie 30 %) ir 0,8 (35–40 %) skalsumo  (5 pav.). Mažo (0,3–0,4) skalsumo plotai, taip pat  didelio 

(0,9) skalsumo plotai per analizuojamą laikotarpį iš esmės nepasikeitė. Analizuojant medynų rūšių pasiskirstymą pagal 

vidutinį skalsumą, nustatyta, kad pušynų skalsumas nuo 1962  iki 2010 m. sumažėjo nuo 0,75 iki 0,72 (6 pav.). Be to, 

sumažėjo ir kitų rūšių skalsumas. Daugiausia sumažėjo  drebulynų skalsumas, t. y. nuo 0,73 (1962 m.) iki 0,6 (2010 

m.). Tokį skalsumo sumažėjimą galima paaiškinti tuo, kad drebulynuose buvo atliekami intensyvesni kirtimai (retinimo 

ar tarpiniai). 

  

 
5 pav. Medynų plotų pasiskirstymas pagal skalsumą 6 pav. Medynų rūšių pasiskirstymas pagal vidutinį      

skalsumą 

 

Visinčios girininkijoje 1962 m. 1,9 tūkst. ha medynų ploto sukauptas tūris siekė 199,5 tūkst. ktm, o 2010 m. – 

349,4 tūkst. ktm, t. y. tūris padidėjo 149,9 tūkst. ktm (7 pav.). Didžiausias sukauptas tūris buvo 1986 m., kuris sudarė 

365,1 tūkst. ktm.  
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7 pav. Medynų tūrio kaita IV grupės miškuose  

 

 

Išvados 

 

1. Per 48 metus (nuo 1962 iki 2010 m.) padidėjo savaiminės kilmės (43 ha) ir kultūrinės kilmės (684 ha) 

medynų plotai. 

2. Visinčios girininkijos miškuose padidėjo minkštųjų lapuočių medynų plotai 9 %, o spygliuočių – 

sumažėjo 3 %. Girininkijoje vyrauja pušynai, eglynai ir beržynai.  

3. Pušynų bonitetas sumažėjo iki 2,5, o skalsumas – iki 0,72, taip pat sumažėjo ir eglynų bonitetas – iki 1,7. 

Beržynų bonitetas sumažėjo iki 1,6, o skalsumas – iki 0,76, tačiau padidėjo drebulynų bonitetas iki 1,7, o 

skalsumas sumažėjo iki 0,6. 

4. Per 48 metus (nuo 1962  iki 2010 m.) padidėjo medynų tūris nuo 199,5 iki 349,4 tūkst. ktm, t. y. 149,9 

tūkst. ktm. 
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Summary 

 

STUDIES OF STAND PRODUCTIVITY DYNAMICS OVER THE PERIOD 1962-2010 IN 

THE FOREST TRACT OF VISINČIA FOREST DISTRICT OF ŠALČININKAI FOREST 

ENTERPRISE  
 

Giedrius JASIONIS 

 
Summary  

 

Studies of stand productivity dynamics in the forest tract of Visinčia forest district of Šalčininkai Forest 

Enterprise were carried out using the data of four forest inventories. The studies have shown that over 48 years 

(since 1962 until 2010) increased the area of stands of natural.  
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(43 ha) and cultural origin (684 ha). In Visinčia forest district dominate conifers, i.e. pine and spruce stands, as 

well as soft broadleaves – birch and black alder stands. Since 1962 until 2010 the area of soft deciduous stands 

increased by 9 %, while that of conifers decreased by 3 %. During the analyzed period most stands belonged to 

the second (about 40 %) and third site classes (about 30 %), while their stocking level was 0.7 (about 30%) and 

0.8 (35-40%). Since 1962 until 2010 the accumulated growing stock volume in the stands increased by 149.9 

thous.m
3
. 

 

Key words: pine stands, spruce stands, birch stands, area, stocking level, site class. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 
 

VEIMUTINĖS PUŠIES MEDYNŲ PRODUKTYVUMO IR TVARUMO ĮVERTINIMAS 

VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 

Tomas MIKALKEVIČIUS 

 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti Veisiejų miškų urėdijos veimutinės pušies (Pinus strobus L.) ir paprastosios pušies (Pinus 

sylvestris L.) medynuose. 86,2 ha plote išskirti 44 laikini 0,05 ha ploto apskritimo formos tyrimo bareliai. 

Tirtame plote veimutinės ir paprastosios pušies medynai įveisti normalaus ir laikinai perteklinio drėkinimo 

nederlinguose bei vidutinio derlingumo (Nb, Nc, Lb, Lc) dirvožemiuose. Veimutinės pušies dendrometriniai 

parametrai skiriasi nuo paprastosios pušies atitinkamų parametrų skirtingo derlingumo augavietėse. Bareliuose 

tirtas veimutinės ir paprastosios pušies našumas; tvarumas; veimutinės ir paprastosios pušies skersmens ir 

aukščio priklausomybė nuo amžiaus; veimutinės ir paprastosios pušies medynų skalsumo kitimas kintant jų 

amžiui ; 30–65 metų amžiaus veimutinės ir paprastosios pušies vidutinio medžio ir medynų vidutiniai tūriai. 

Buvo įvertinta ir veimutinės bei paprastosios pušies medynų sanitarinė būklė. 

Pagrindiniai žodžiai: veimutinė pušis, paprastoji pušis, miškų urėdija, augavietė, spygliuočiai, našumas, 

tvarumas. 

 

Įvadas 

 

Lietuvos miškininkai  skiria vis  didesnį dėmesį tokiems medyno rodikliams kaip medynų produktyvumas, 

našumas, biologinė įvairovė ir  medžių būklė (Ozolinčius, 2010). Siekiant padidinti miškų produktyvumą, šalia kitų 

ūkinių priemonių, daugiau  dėmesio  reikia skirti medynų rūšinei sudėčiai praturtinti naujomis greitai augančiomis ir 

techniškai vertingomis medžių rūšimis (Repšys, 1961). Neretai kyla diskusijos apie svetimkraščių medžių veisimą 

Lietuvos miškuose. Pirmiausia būtina įvertinti ne tik svetimkraščių medžių galimybes augti mūsų miškuose, jų 

produktyvumą, bet ir invaziškumą – galimybę išplisti natūraliose ekosistemose. Atsižvelgiant į tai buvo aktualu įvertinti 

introdukuotos veimutinės pušies želdinių Veisiejų m. u. būklę ir našumo rodiklius, lyginant su paprastąja pušimi. 

Pastaruoju metu dėl veimutrūdės daromos žalos veimutinė pušis miškuose neveisiama (Navasaitis, 2004). 
Siekiant išryškinti medynų našumo formavimosi dėsningumus, tikslinga medynus, skirstyti pagal našumo formrodinį 

pobūdį, pagal medžio skersmens prieaugio intensyvumą, medynų skalsumo bei tūrio prieaugio dinamikos ir kaupimo 

pobūdį (Kuliešis, 1989). Medžių išsiretinimo dėl esamos konkurencijos galimybes ir  medžių išretinimą ugdomaisiais 

kirtimais tikslinga vertinti pagal ploniausių ir storiausių medžių skersmens ir jų prieaugio santykį (Kuliešis, 1985).  
Ne visada yra svarbiausia padidinti medynų našumą. Ne mažiau aktualu yra padidinti bioįvairovę, medynų 

atsparumą ir stabilumą.  

Medžių stiebų tūrio įvertinimas yra vienas iš svarbiausių inventorizacijos ir miškų apskaitos uždavinių. 

Duomenims palyginti naudojamas vizualinis einamųjų metų ir buvusių miškotvarkų sklypinės inventorizacijos 

palyginimo metodas. 

 

Darbo tikslas – įvertinti veimutinės pušies produktyvumą ir tvarumą Veisiejų miškų urėdijoje, įvertinti tiriamų pušų 

populiacijų našumą ir  adaptyvumą nustatant jų biometrinius parametrus, priklausomybę nuo aplinkos veiksnių. 

 

Uždaviniai 

 

1. Atlikti medynų su veimutine ir paprastąją pušimis inventorizaciją Veisiejų miškų urėdijoje. 

2. Palyginti to paties amžiaus paprastosios pušies ir veimutinės pušų taksacinius parametrus. 

3. Palyginti paprastosios pušies ir veimutinės pušų sanitarinę būklę (tvarumą). 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Veimutinės ir paprastosios pušies (30–65 metų amžiaus) medynai, augantys Veisiejų miškų urėdijos 

Kapčiamiesčio girininkijos 45 , 249 , 729 , 735 , 736 , 737 , 741 , 743 , 745 kv. (80,8 ha plotas) ir Ančios girininkijos 53  

ir  73 kv. (5,4 ha plotas). 

 

Tyrimų metodika 

 

Veimutinės ir paprastosios pušies medynų sklypų duomenys (taksoraščiai ir planšetai) buvo paimti iš Valstybinio 

miškų kadastro 2003 ir 2011 metų Microsoft – SQL Server duomenų bazės. . Pasirinkti  23 mišrūs spygliuočių medynai 
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(33,6 ha), kurių sudėtyje   buvo veimutinė pušis (1–3 dalys) ir 10 paprastosios pušies medynų (52,6 ha). Sklypinė miškų 

inventorizacija atlikta naudojant vizualinį - instrumentinį metodą. Sklypai buvo aprašomi  laikantis Miškotvarkos lauko 

darbų vykdymo instrukcijos (2014 m.) , nustatytos augavietės, medynų rodikliai (skersmuo, aukštis, skalsumas, tūris).  
Parinktose tipingose sklypo vietose buvo išskirti 44 laikini 0,05 ha ploto apskritimo formos bareliai. 

Mažesniuose nei 1 ha ploto medynuose (būdingose vietose) buvo išskiriama po 1 barelį, o didesnio ploto medynuose – 

po 2 barelius. Barelio spindulys sudarė 8 m.  

Bareliuose išmatuoti visų gyvų, pažeistų ir žuvusių kiekvienos rūšies medžių skersmenys 1,3 m aukštyje Haglof 

žerglėmis 2 kryptimis (2 cm tikslumu). Atskirų medžių rūšių vidutiniai aukščiai išmatuoti aukštimačiu Suunto PM-5 (1 

m tikslumu). Preslerio grąžtu (1 metų tikslumu) nustatytas medžių rūšių amžius. Augavietės identifikuotos pagal 

indikatorinius žolinius ir sumedėjusius augalus.  

Gauti  duomenys buvo apdoroti  Microsoft Excel programa.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tirtame 86,2 ha plote veimutinės ir paprastosios pušies medynai įveisti normalaus bei laikinai perteklinio 

drėkinimo nederlinguose ir vidutinio derlingumo (Nb, Nc, Lb, Lc) dirvožemiuose. Normalaus drėkinimo ir laikinai 

perteklinio nederlingose augavietėse veimutinė pušis mišrinta su paprastąją pušimi, vidutinio derlingumo augavietėse 

veimutinė pušis mišrinta su maumedžiais, liepomis, beržais, juodalksniais, kėniais ir baltalksniais. 

Didžiausią dalį tiriamų sklypų ploto sudaro normalaus drėkinimo nederlingos augavietės – 54,8 ha (64 %). 

Normalaus drėkinimo vid. derlingumo augavietės užima 24 ha (28 %) tiriamo ploto. Mažiausias tiriamų sklypų ploto 

dalis sudaro laikinai perteklinio drėkinimo nederlingos 3,7 ha (4 %) bei vidutinio derlingumo 3,7 ha (4 %) augavietės. 

44 laikinuose 0,05 ha ploto apskritimo formos bareliuose buvo išmatuota 1200 vnt. gyvų, pažeistų ir žuvusių 

medžių. 23 sklypų (medynų) rūšinės sudėtys kardinaliai skyriasi nuo rūšinės sudėties bareliuose, nes matuota konkreti 

sklypo dalis – jei inventorizuojant sklypą veimutinės pušies dalis medyno sudėtyje buvo nedidelė, tai 29 bareliuose 

veimutinė pušis sudarė didžiąją tūrio dalį.  

Medžio kamieno formą ir tūrį nusako medžio aukštis, skersmuo. Gerai augant medžiams į aukštį ir skersmenį 

susiformuoja aukšti, stori, liemeningi kamienai.  

Tyrimų metu buvo konstatuota, kad veimutinės pušies augimo parametrai skiriasi nuo paprastosios pušies 

augimo parametrų skirtingo derlingumo augavietėse. 

Normalaus drėkinimo ir laikinai perteklinio drėkinimo nederlingose augavietėse 40–50 metų amžiaus mišriuose 

medynuose veimutinių pušų vidutinis stiebo skersmuo (D1,3) buvo apie 11 % didesnis nei paprastosios pušies. Pasiekus 

60 metų amžių veimutinės pušies skersmuo jau  buvo  19 % didesnis nei paprastosios pušies (1 pav.).  
 

   
1 pav. Veimutinės ir paprastosios pušies medynų vidutinio skersmens ir aukščio priklausomybė nuo amžiaus 

nederlingose augavietėse 
 

Normalaus drėkinimo ir laikinai perteklinio drėkinimo nederlingose augavietėse 40–45 metų amžiaus mišriuose 

medynuose veimutinių pušų vidutinis aukštis buvo apie 3 % didesnis nei paprastosios pušies. Pasiekus 55–60 metų 

amžių veimutinės pušies vidutinis aukštis buvo jau  9 % didesnis nei paprastosios pušies (1 pav.). 

Tiek vidutinis veimutinės pušies medynų skersmuo, tiek vidutinis aukštis nederlingose augavietėse yra didesni 

nei  paprastosios pušies medynų šie rodikliai.. 

Normalaus drėkinimo ir laikinai perteklinio drėkinimo vidutinio derlingumo augavietėse 30–55 metų amžiaus 

mišriuose medynuose veimutinių pušų vidutinis stiebo skersmuo (D1,3) buvo apie 17 % didesnis, o vidutinis aukštis 

buvo apie 10 % didesnis už paprastosios pušies medynų vidutinį skersmenį ir vidutinį aukštį (2 pav.). 
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2 pav. Veimutinės ir paprastosios pušies medynų vidutinio skersmens ir aukščio priklausomybė nuo amžiaus vidutinio 

derlingumo augavietėse 

 

Geresnėmis augti sąlygomis (vidutinio derlingumo augavietėse) veimutinės pušies vidutinio skersmens  ir 

vidutinio aukščio  matmenys buvo daug didesni  nei paprastosios  pušies, palyginti  su šiais medžiais, augančiais  

blogesnėse (nederlingose) augavietėse. Aukštis ir skersmuo labai  priklauso nuo dirvožemio derlingumo ir drėgmės.  

Bareliuose veimutinės pušies 50–55 metų amžiaus storiausi medžiai siekė 40–46 cm skersmenį, o paprastosios 

pušies bareliuose  to paties amžiaus storiausi medžiai buvo 34–38 cm skersmens.  
Veimutrūdei praretinus veimutinės pušies medyną, padidėja išlikusių medžių skersmens prieaugis, išauga 

storesni kamienai negu to paties amžiaus, boniteto ir skalsumo paprastosios pušies medynų.  

Veisiejų miškų urėdijoje įveistos mišrios veimutinės pušies kultūros juostiniu arba grupiniu – lizdiniu mišrinimo 

būdu. Žinant pradinį želdinių įveisimo tankumą (4–6000 vnt./ha, 0,8 x 1,2 m atstumu) ir dabartinį išsidėstymą (1,5 x 2,5 

m), kur veimutinė pušis gerai auga su paprastąją pušimi ir maumedžiu, galima spręsti apie veimutinės pušies savaiminį 

išsiretinimą. Tiriamuose sklypuose buvo atlikti tik jaunuolynų ugdymo kirtimai pašalinant minkštuosius lapuočius. 

Medynai retinosi savaiminio iškritimo (eliminacijos) būdu.  

40 metų amžiaus veimutinės pušies medynų (grupelių),augančių nederlingose augavietėse, vidutinis skalsumas 

apie 6 % mažesnis nei paprastosios pušies. 50 metų amžiaus veimutinės ir paprastosios pušies medynų skalsumai 

susilygina, o pasiekus 60 metų amžių veimutinės pušies medynų skalsumas  yra 15 % didesnis nei paprastosios pušies 

medynų skalsumas (3 pav.). 

 

 
3 pav. Veimutinės ir paprastosios pušies medynų skalsumo kitimas kintant jų amžiui b ir c trofotopuose 
 

30–55 metų amžiaus vidutinio derlingumo augavietėse  veimutinės pušies medynų skalsumas buvo apie 15 % 

didesnis nei paprastosios pušies medynų skalsumas (3 pav.). 

Veimutinės pušies konkurencija su tos pačios rūšies (tankumo įtaka) medžiais nedidelė. Konkurencija su kitomis 

medžių rūšimis (mišrinimo įtaka) juntamesnė, nes ši pušis iš pradžių jaunesniame amžiuje (35 m.) nederlingose 

augavietėse auga prasčiau, o vyresniame (55 m.) amžiuje nederlingose augavietėse dėl geresnio augimo į skersmenį 

pasiekia didesnį tankumą. Didžiausias tankumas būna jaunuolynuose, o medynų amžiui didėjant jų tankumas mažėja. 

Skalsumas veimutinės ir paprastosios pušies medynuose palaipsniui mažėja dėl savaiminio išsiretinimo, biotinių ir 

abiotinių veiksnių. 

30–35 metų amžiaus veimutinės pušies medžio vidutinis tūris nuo to paties amžiaus paprastosios pušies medžio 

vidutinio tūrio nederlingose ir vidutinio derlingumo augavietėse skiriasi tik apie 5 %. Pasiekus 45–55 metų amžių 

veimutinės pušies medžio vidutinis tūris tampa apie 20 % didesnis už paprastosios pušies medžio vidutinį tūrį. 60 metų 

amžiaus  paprastosios pušies medžio vidutinio tūrio atotrūkis nuo veimutinės pušies sumažėja iki 5% (4 pav.). 
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4 pav. 30–60 metų amžiaus  veimutinės ir paprastosios pušies vieno medžio tūriai  

 

Veimutinės pušies aukščio ir skersmens santykis yra didesnis nei paprastosios pušies, todėl nepažeisti veimutinės 

pušies medynai per tą patį laikotarpį sukaupia daugiau prieaugio. Iki 35 metų amžiaus veimutinė pušis nepasižymi 

dideliu  kamienų liemeningumu, jos formrodiniai aukščiai gali būti žemesni už paprastosios pušies. Bet pasiekus 45–55 

metų amžių formrodiniai aukščiai gerokai  padidėja dėl greitesnio augimo.. 

40 metų amžiaus  veimutinės pušies medynų nederlingose augavietėse vidutinis tūris buvo apie 21 % mažesnis 

nei paprastosios pušies. 50 metų amžiaus  veimutinės ir paprastosios pušies medynų tūris susilygina ir pasiekus 60 metų 

amžių veimutinės pušies medynų tūris 15 % viršija paprastosios pušies medynų tūrį.  

30–35 metų amžiaus  vidutinio derlingumo augavietėse veimutinės pušies medynų tūris 14 % didesnis nei 

paprastosios pušies medynų tūris, o veimutinei pušiai pasiekus 45–55 metų amžių medynų tūrio skirtumas nuo 

paprastosios pušies padidėja iki 25 % (5 pav.). 

 

 
5 pav. 30–65 metų amžiaus veimutinės ir paprastosios pušies tūriai nederlingų ir vidutinio derlingumo augaviečių  

medynuose 

 

Medienos tūrio dydis priklauso nuo miško amžiaus struktūros. Kuo vyresni pušynų medynai, tuo tūris yra 

didesnis. 40 metų amžiaus  veimutinės pušies, augančios nederlingose augavietėse, medynų tūris mažesnis nei 

paprastosios pušies, nes dalis veimutinės pušies medžių iškrito dėl veimutrūdės, o vyresni (60 metų) išlikę atsparūs 

veimutrūdei medžiai  dėl greresnio augimo į skersmenį pralenkia paprastosios pušies medynų  tūrį. Derlingose 

augavietėse jau nuo 30 metų amžiaus veimutinės pušies medynų tūris lenkia paprastosios pušies medynų tūrį ir 

palaipsniui didėja. 

Kadangi veimutinės pušies medynų trake serbentų (veimutrūdės užkrato šaltinis) nerasta (auga tik už 500 m 

esančiuose kituose sklypuose), tai tirtuose plotuose (33,6 ha), pagal vizualinę diagnostiką, buvo tik apie 14 % labai  

pažeistų (likusios vos kelios žaliuojančios šakos) ar žuvusių veimutinės pušies medžių nuo serbentinės veimutrūdės ir 

vabzdžių pakenkimų.  

Tyrimai parodė, kad veimutinės ir paprastosios pušies poveikis medynų augimo eigai pasireiškia kai geresnių 

augaviečių (vidutinio derlingumo) medynai yra didesnio našumo. Geresnėse augavietėse augančių medynų tūrio 

prieaugio procentai yra didesni nei  medynų, augančių blogesnėse (nederlingose) augavietėse. Augavietė dažnai turi 

įtakos medyno augimo eigos pobūdžiui, nuo kurio priklauso medyno našumas. 

Veimutinė pušis auga ir mažiau derlinguose  smėlio dirvožemiuose. Remiantis moksliniais tyrimais, 

patvirtinančiais  šios pušies gerą augimą, rekomenduotina ją plačiau veisti mūsų miškuose. Geras veimutinės pušies 

augimas, aukšti  ir stori kamienai, plona žievė sąlygoja didesnį padarinės medienos kiekį negu to paties amžiaus 

paprastosios pušies medynuose. Taip pat nepažeisti veimutinės pušies medynai per tą patį laikotarpį sukaupia daugiau 

prieaugio nei paprastosios pušies medynai. Tūris ir prieaugis yra pagrindiniai elementai, nuo kurių priklauso miško 

naudojimo apimtis.  
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Išvados 

 

1. Vidutinio derlingumo augavietėse veimutinės pušies medynai   į aukštį ir skersmenį auga greriau  nei 

nederlingose augavietėse.  

2. Nederlingose ir vidutinio derlingumo augavietėse veimutinės pušies medynai  į aukštį ir skersmenį auga 

geriau  nei paprastosios pušies medynai . 

3. Jau nuo 30 metų amžiaus v eimutinės pušies medžio vidutinis tūris  yra didesnis nei paprastosios pušies 

medžio vidutinis tūris. 

4. Tik 50 metų amžiaus nederlingose augavietėse augančių veimutinės pušies medynų vidutinis tūris (iki 50 

metų amžiaus veimutrūdės žalos įtaka)   tampa didesnis nei paprastosios pušies tūris. 

5. Palyginus veimutinės pušies medynų produktyvumą su to paties amžiaus paprastosios pušies grynaisiais 

medynais, ,  veimutinės pušies tūris 15–25 %  yra didesnis nei paprastosios  pušies . 

6. Veimutinė pušis pasižymi greitu augimu ir sudaro didelio produktyvumo medynus, tačiau, atsižvelgiant į 

grybinių ligų ir vabzdžių daromą žalą, įveisiamų želdinių apimtis turi būti ribota. 
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EVALUATION OF PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY OF EASTERN WHITE 

PINE STANDS IN VEISIEJAI FOREST ENTERPRISE 
 

Tomas  MIKALKEVIČIUS 
 

Summary 

 

The research has been conducted in eastern white pine (Pinus strobus L.) stands and Scots pine stands (Pinus 

sylvestris L.) of Veisiejai Forest Enterprise. There are 44 temporary circular 0.05 ha plots for research marked 

out in the 86.2 ha area. The stands of eastern white pine and Scots pine in the researched area are afforested in 

normal and temporarily over irrigated soils as well as infertile and medium-fertile soils (Nb, Nc, Lb, Lc). 

Dendometric parameters of the eastern white pine differ from the corresponding parameters of the Scots pine in 

tree sites of different fertility. The analysis conducted in the sample plots has dealt with the efficiency and 

sustainability of the eastern white pine and Scots pine, the dependency between the diameter and height of the 

eastern white pine and Scots pine and their age, the change of the stocking level of stands of the eastern white 

pine and Scots pine in the course of age, and the volume of an average eastern white pine and Scots pine and tree 

sites at 30-65 years of age. The sanitary condition of the stands of the eastern white pine and Scots pine has been 

evaluated as well. 

 

Keywords: eastern white pine, Scots pine, forest enterprise, tree site, conifers, efficiency, sustainability. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 

 

RANGOVŲ DIRBANČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOSE VEIKLĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ 

ANALIZĖ 

 
Antanas BUTKUS 

 

Santrauka  

 

Miškų urėdijos yra valstybės įmonės, kurios, atrenkant rangovus, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. 

Tačiau visi viešieji pirkimai urėdijose vertinami mažiausios kainos principu pilnai neatspindi rangovų kokybinių 

savybių. Todėl keliamas darbo tikslas išanalizuoti rangovų dirbančių miškų urėdijose veiklą apibūdinančių 

rodiklius, nustatant jų svorius, kuriuos būtų galima panaudoti rangovų atrinkimui viešuosiose pirkimuose 

ekonominio naudingumo principu. 

Buvo atlikta urėdijose dirbančių specialistų apklausa, kuri padėjo sukurti rodiklių sistemą rangovams įvertinti.  
Atlikus statistinę rodiklių analizę, buvo parengta 6 rodiklių sistema, kurią sudarė tokie rodikliai: atleikamų darbų 

kokybė, techninės galimybės, terminų laikymasis, darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų darbo sąlygos, darbų 

kainos. Didžiausi svoriai sistemoje buvo suteikti ,,atliekamų darbų kokybė“ (0,25 iš 1,0) ir „techninės 

galimybės“ (0,24 iš 1,0) rodikliams.  
 

Pagrindiniai žodžiai: miškų urėdija, rangovas, viešieji pirkimai, rodikliai. 

 
Įvadas 

 

Efektyvūs viešieji pirkimai bei racionalus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas išlieka vienu iš aktualiausių ir 

problemiškiausių klausimų visų pasaulio valstybių ekonominėje politikoje. Visos pasaulio valstybės, naudodamos 

viešuosius pirkimus kaip įrankį ekonominiam augimui užtikrinti, vienaip ar kitaip reglamentuoja ir nustato jų vykdymo 

taisykles atitinkamais teisės aktais ir yra įsipareigojusios visų verčių viešuosius pirkimus vykdyti skaidriai, nešališkai, 

nediskriminuojant kitų šalių tiekėjų, užtikrinant laisvą ir konkurencingą visų tiekėjų dalyvavimą bet kurios šalies 

pirkimuose.Viešasis pirkimas, tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (Viešųjų pirkimų tarnyba, 

2008). 

Pagal viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimai gali būti organizuojami mažiausios kainos principu arba ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo principu. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, 

apskaičiuota pagal pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymų vertinimo rodikliusir sąlygas, yra didžiausia (Viešųjų 

pirkimų tarnyba, 2006). 

Sutkus (2014) teigia, kad 2011 metais mažiausios kainos rodikliu remtasi beveik 96 proc., 2012 m. – 94 proc. 

viešųjų pirkimų Lietuvoje.Taigi, ekonominio naudingumo kriterijumi 2010-2012 m. buvo remiamasi, vykdant 

vidutiniškai vos apie 5 proc. pirkimų. 2013 metais viešųjų pirkimų, kuriuose buvo naudotas ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijus, sudarė apie 25 proc. visų viešųjų pirkimų vertės. Tačiau supaprastintuose pirkimuose jis 

siekė tik apie 7 proc. bendros pirkimų vertės (Sutkus, 2014). 

Nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo rodikliųlyginamuosius svorius, perkančioji 

organizacija turi siekti racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas ir įsigyti reikalingos kokybės prekes, paslaugas ar 

darbus priimtinomis sąlygomis už geriausią kainą (Viešųjų pirkimų tarnyba, 2006). 

Lietuvoje veikia 42 valstybinės miškų urėdijos. Jos naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja patikėjimo teise, 

o taip pat vykdo juose kompleksinę miško ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą. Miškų urėdijos misija 

yra didinti valstybinių miškų kaip svarbiausios visų šalies miškų sudedamosios dalies ekologinę, aplinkosauginę, 

ekonominę, rekreacinę bei kitas visuomenei svarbias vertes, tvarkant juos tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, 

racionaliai naudojant miškų išteklius, juos atkuriant ir gausinant(GMU, 2007). Urėdija, kaip valstybės įmonės, turi 

laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo. Urėdijos atlieka viešuosius pirkimus tik mažiausios kainos principu. Tačiau viešųjų 

pirkimų teisės aktai numato galimybę pirkimus vykdyti ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo principu, naudojant 

rodikliųir jų svorių sistemą. Tačiau yra žinoma (pagal. aut. atliktą apklausą žr. rezultatų skyriuje), kad ekonominio 

naudingumo principas nėra taikomas ir rodiklių sistema ir jų svoriai, atrenkant rangovus nėra naudoti ir nustatyti. Todėl 

egzistuoja problema, kokie būtų svarbiausi rodikliai ir jų svoriai, jeigu urėdija viešąjį konkursą organizuotų ekonominio 

naudingumo principu? Tai aktualu, nes vykdant viešuosius pirkimus mažiausios kainos principu, atrinkti rangovai 

dažnai nesugeba įgyvendinti urėdijos lūkesčių. 

 

Darbo tikslas - atlikti rangovų dirbančių miškų urėdijose veiklą apibūdinančių rodiklių analizę.  

 

Uždaviniai: 
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1) atlikti miškų urėdijose dirbančių specialistų apklausą; 

2) išanalizuoti kiekybiškai ir kokybiškai rangovus apibūdinančius rodiklius; 

3) parengti vertinimo sistemą nustatant rodiklių svorius. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Lietuvos miškų urėdijose dirbančių rangovinių įmonių apibūdinantys rodikliai bei rodiklių svoriai. 

 

Tyrimo metodika 

 
Pirminiam rodiklių, apibūdinančių rangovų veiklą, sąrašui parengti buvo atlikta literatūros šaltinių analizė. Šį 

sąrašą, kuris buvo naudotas kaip pagalbinė priemonė apklausoje, sudarė 16 rodiklių. Norėdami išsiaiškinti svarbiausius 

rodiklius buvo atlikta specialistų apklausa. Pasirinktas nestandartizuotas telefoninės interviu apklausos metodas, kurio 

metu betarpiškai buvo bendraujama su urėdijoje viešuosius pirkimus organizuojančiais specialistais. Buvo siekiama 

apklausti visas miškų urėdijas. Apklausa vykdyta vadovaujantis tokiais aspektais (Butkevičienė, 2011):         

 1) klausimų tvarka, jų skaičius gali keistis (tai priklauso nuo respondento atsakymų);        

 2) atsakymų variantai paprastai nepateikiami ir respondentai gali laisvai pareikšti savo nuomonę;        

 3) pradinis klausimas (klausimas stimulas) - jo pagalba respondentas sudominamas tyrimo tema; 

 4) vykdomas giluminis interviu - neformalus asmeninis pokalbis.  

Apklausos metu respondentų buvo prašoma pateikti svarbiausius rodiklius, kuriuos naudotų viešajame konkurse 

rangovų atrankai, jeigu jį reiktų organizuoti ekonominio naudingumo principu. Specialistų buvo prašoma pateikti, jų 

nuomone, penkis svarbiausius rodiklius, suteikiant jiems svarbos balus: svarbiausiam rodikliui suteikiant 5, o 

mažiausiai svarbiam - 1 balas. Jeigu specialistai neturėjo nuomonės dėl rodiklių, tada buvo siūloma rinkti rodiklius iš 

pradinio rodiklių sąrašo. Specialistams buvo sudarytos sąlygos išreikšti savo asmeninę nuomonę. Respondentų buvo 

prašoma pagrįsti rodiklio pasirinkimą, detalizuojant rodiklio praktinį pritaikymą. Surinkus duomenis, gauti rodiklių 

balai buvo susumuoti, atlikta statistinė analizė, išsiaiškinant įvairias statistines jų reikšmes ir nustatant rodiklių rangus ir 

svorius rodiklių sistemoje. 

 

Rezultatai 

 

Urėdijų specialistų apklausoje dalyvavo 42 respondentai, kurių nuomonės atspindi visas miškų urėdijas. 

Dažniausiai tai buvo inžinieriaus pareigas užimantys urėdijos darbuotojai. Apklausos duomenys parodė, kad 

respondentai rangovus apibūdino 11 rodiklių (1 lentelė). 

 

1 Lentelė. Rodiklių sistema  

Nr. Kriterijai 

Pasirinktų 

kartų 

skaičius 

Balai 
Balų 

vidurkis 

Standartinis 

nuokrypis 

Svoris 

procentais 

rodiklių 

sistemoje 

Santykiniai 

svoriai 

rodiklių 

sistemoje 

1. 

Atliekamų darbų kokybė - tai nustatytų 

sortimentų gamyba, biržės iškirtimo 

kokybė, kirtavietės sutvarkymas po 

kirtimo,  sodinamų daigų pasodinimo 

kokybė 

22 97 4,41 0,734 100% 0,18 

2. 

Techninės galimybės – tai turimos 

technikos įvairovė ir gebėjimas 

prisitaikyti prie skirtingų darbo sąlygų ir 

reljefo 

29 93 3,21 1,346 96% 0,17 

3. 

Terminų  laikymasis - darbų atlikimas 

laiku pagal sudarytas sutartis, tvarkingas 

ir laiku sutvarkomas dokumentų 

pateikimas - pridavimas, 

komunikavimas su urėdijos atstovais, 

žmogiškieji ištekliai 

22 71 3,23 1,152 73% 0,13 

4. 

Darbuotojų kvalifikacija - sertifikuoti 

miško pjovėjų pažymėjimai, apmokyti 

darbuotojai dirbti tiek kirtavietėje tiek 

sodinamam plote, darbuotojai su 

patirtimi, savo darbo profesionalai 

18 59 3,28 0,958 60% 0,11 

5. 
Darbuotojų darbo sąlygos - darbuotojų 

darbų sauga, darbo priemonių atitikimas 
15 49 3,27 1,163 51% 0,09 
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Atlikus 42 respondentų apklausą (1 lentelė), paaiškėjo dominuojantys, specialistų išskirti, rodikliai. Bendraujant su 

respondentais buvo gauta įvairiausių atsakymų ir pasiūlymų. Respondentai paminėjo 11 rodiklių iš 16 paruoštų pradinio 

rodiklių sąrašo. Atlikus apklausą ir išanalizavus gautus rezultatus bei specialistų pasiūlymus, rodikliai buvo logiškai 

apibendrinti ir apjungti. Rodikliai, kurie negavo nė vieno įvertinimo balo buvo išeliminuoti iš pradinio rodiklių sąrašo. 

Buvo respondentų, kurie vienareikšmiškai teigė, kad viešajame pirkime svarbiausias kriterijus yra kaina ir jokių kitų 

rodiklių negali būti. Tačiau apklausos rezultatai parodė (1 lentelė), kad kaina nėra esminis rodiklis renkantis rangovą. 

Tai galima paaiškinti dviem aspektais:1) urėdijos nėra suinteresuotos taupyti lėšas; 2) kaina iš tiesų nėra svarbus 

rodiklis ir urėdijoms rūpi atlikti darbus kokybiškai. Duomenys parodė, kad didžiausi svoriai buvo suteikti atliekamų 

darbų kokybės (97 balai iš 546, svoris 0,18 iš 1,00) bei įmonių techninės galimybės (93 iš 546 svoris 0,17 iš 1,00) 

rodikliams. Kalbant apie atliekamų darbų kokybę, apklausos dalyviai, labiausiai išskyrė sortimentacijos gamybos 

rodiklį, t.y gaminamas asortimentas atitinka keliamus reikalavimus. Dėl techninių galimybių buvo minima tinkama 

technika atitinkanti darbo sąlygas ir mąstus, pavyzdžiui, ar sortimentų ištraukimo mašina iš kirtavietės yra tinkama 

darbui konkrečioje vietoje. 

Didžiausias standartinis nuokrypis nustatytas: „Techninės galimybės” (1,346) rodikliui, dėl šio rodiklio 

korespondentų nuomonės išsiskyrė dažniausiai. Mažiausias standartinis nuokrypis (0,734) nustatytas ,,Atliekamų darbų 

kokybė” rodikliui, nes ties šiuo rodikliu korespondentų nuomonės sutapo labiausiai.  

Sustambintai rodiklių sistemai suformuoti buvo pasitelktas ekspertinis, loginis metodas. Rodiklių sistemoje buvo 

palikti 5 didžiausius svorius turintys rodikliai bei įtrauktas rodiklis ,,Darbų kainos”. Nors šis rodiklis turėjo mažą svorį, 

tačiau jis yra svarbus iš esmės rinkos ekonomikos kontekste. Pagal turimus duomenis buvo perskaičiuoti rodiklių 

svoriai naujoje – sustambintoje rodiklių sistemoje (2 lentelė). 

 

2 Lentelė. Perskaičiuojamas svorių pasiskirstymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perskaičiavus rodiklių svorius sustambintoje sistemoje (2 lentelė) nustatyta, kad rodiklių svoriai proporcingai 

nepakito, lyginant su pirmine rodiklių sistema (1 lentelė). Pažymėtina tai, kad vadovaujantis apklausų rezultatais mažas 

svoris (0,07) sustambintų rodiklių sistemoje teko „Darbų kainos“ rodikliui. 

 

Išvados 

 

1. Atlikus apklausą, nustatyta, kad respondentai siūlė tokius rodiklius apibūdinančius rangovus: atliekamų 

darbų kokybė, techninės galimybės, terminų laikymasis, darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų darbo 

sąlygos,patikimumas, pajėgumai (dydis, mastas), vietinis rangovas, darbų kainos, patirtis, aplinkosauginių 

reikalavimų laikymasis; 

standartus, darbo priemonių 

aprūpinimas: speciali apranga, specialūs 

darbo įrankiai 

6 
Patikimumas - tai įmonės finansinė 

padėtis, rekomendacijos iš kitų urėdijų. 
16 48 3,00 1,155 49% 0,09 

7. 
Pajėgumai (dydis, mastas) - įmonės 

dydis, darbuotojų skaičius 
16 35 2,19 1,276 36% 0,06 

8. 

Vietinis rangovas - tai rangovas esantis 

iš to paties miesto ar rajono, jau dirbęs 

urėdijoje ir turintis rekomendacijas 

11 32 2,91 1,221 33% 0,06 

9. 
Darbų kainos - tai minimali kaina, už 

kurią rangovai sutinka atlikti darbus 
12 27 2,25 0,965 28% 0,05 

10. 
Patirtis - tai išdirbtų metų skaičius miškų 

ūkyje, sudarytų sutarčių skaičius 
16 27 1,69 0,793 28% 0,05 

11. 

Aplinkosauginių reikalavimų 

laikymasis- tvarkinga technika,  

tvarkingi darbuotojų darbo įrankiai 

4 8 2,00 0,816 8% 0,01 

 Suma 181 546 - - - 1,00 

Nr. Apklausos rezultatai Balai Svoriai 
1. Atliekamų darbų kokybė 97 0,245 
2. Techninės galimybės 93 0,235 
3. Terminų  laikymasis 71 0,179 
4. Darbuotojų kvalifikacija 59 0,149 
5. Darbuotojų darbo sąlygos 49 0,124 
6. Darbų kainos 27 0,068 
Suma 396 1,0 



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

82 

 

2. Atlikus statistinę rodiklių analizę, buvo parengta 6 rodiklių sustambinta sistema kurią sudarė: atliekamų 

darbų kokybė, techninės galimybės, terminų laikymasis, darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų darbo sąlygos, 

darbų kainos;  

3. Didžiausi svoriai suteikti „atliekamų darbų kokybė“ (0,245) ir „techninės galimybės“ (0,235) rodikliams 

sustambintoje rodiklių sisitemoje. Mažiausi svoriai suteikti „darbuotojų darbo sąlygos“ (0,124) ir „darbų 

kainos“ (0,068) rodikliams. 
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CONTRACTORS WORKING IN STATE FOREST ENTERPRISES IN DEFENDING 

INDICATOR ANALYSIS 

 
Antanas BUTKUS 

 

Summary 

 

State forest enterprises, which have to follow the law of Public procurement in the process of selecting 

contractors. In general, all public procurements in State forest enterprises are conducted according to the 

principle of  lowest price, and which do not reflect qualitative aspects of contractors. The aim of this paper is to 

define illustrative indicators of  contractorsworking inState forest enterprises, determining their weigts, which 

would help in selection of contractorsin public procurementaccording to the economic benefits principles. A 

survey including specialists working in State forest enterprisesperformed, which has helped to create a system of 

indicators enabling evaluating contractors. Having carried out statistic analysis of indicators, a system of 6 

indicators has been introduced, which involved: quality of works being held, technical potentiality, following 

time limits, employees expertise, employees working conditions, costs of work. The greatest weight determined 

for  quality of works being held (0,25 out of 1,0) and technical potentiality (0,24 out of 1,0). 

 

Keywords:State forest enterprise, Public procurement, indicators, contractors. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 

MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ RUOŠOS DARBO NAŠUMO ANALIZĖ 
 

Vytautas SKRUODYS 

 

Santrauka 

 

Straipsnyje analizuojamas miško kirtimo atliekų ištraukimo atstumai, laiko sąnaudos ir darbo našumas. Tyrimo 

duomenys surinkti VĮ Šakių miškų urėdijoje, dalyvaujant ištraukimo procese ir fiksuojant šiuos rodiklius: 

važiavimas be krovinio, krovinio surinkimas, važiavimas su kroviniu, krovinio iškrovimas,  pertraukos ir kitos 

operacijos. Analizė rodo, kad, didėjant ištraukimo atstumui, mažėja medvežės ištraukimo našumas m³/h. Esant 

sąlygoms, kurios buvo atliekant tyrimą, kirtimo atliekų surinkimas biržėje truko ilgiausiai, lyginant su kitomis 

medvežės operacijomis. 

 

Pagrindiniai žodžiai: darbo laiko sąnaudos, darbo našumas, miško kirtimo atliekos, medienos kuras.  
 

Įvadas 

 

Dar visai neseniai Lietuvoje kertant miškus pradėta taikyti medienos kuro ruošos technologija, kai panaudojamos 

miško kirtimo atliekos, skirtos skiedrų gamybai. Didėjant medienos kuro paklausai ir naudojimui, Lietuvos 

valstybinėms miško įmonėms iškyla poreikis pagrįsti medienos kuro gamybos apimtis, šaltinius bei ruošos 

technologijas. 

Miško kuro ištekliai tiesiogiai priklauso nuo biomasės prieaugio Lietuvos miškuose, taip pat medienos kuro 

naudojimo apimtys yra sąlygojamos kainų, kurias lemia šie faktoriai: miško ištekliai bei kirtimų apimtys, jaunuolynų 

ugdymai ir retinimai, padėtis medienos rinkoje, kirtimų technologijos, darbo jėgos kaina, medienos sunaudojimas 

pramonėje, miško produkcijos eksportas, mokesčių sistema, kelių tinklas ir logistika. Miško kuro kiekis priklauso nuo 

kirtimo apimčių, mechanizacijos lygio ir sektoriaus strateginės plėtros krypčių (Budrys ir kt., 2003). 

Vykdant pagrindinius ir tarpinius miško kirtimus susidaro šios miško kirtimo atliekos: medžių viršūnės, šakos,  

išskyrus likvidines, nuopjovos, atsirandančios pjaustant medžių stiebus, smulkūs medžiai, kurių skersmuo 1,3 m 

aukštyje yra 5 cm ir mažesnis (Genutis ir kt., 2008). 

Atlikta biokuro gamybos ir transportavimo sąnaudų iš miško kirtimo atliekų analizė parodė, kad svarbiausi 

veiksniai, lemiantys  miško kirtimo atliekų panaudojimą biokuro gamybai, yra ištraukimo iš miškų atstumas, 1 ha plote 

susidarančių atliekų tūris ir kuro sąnaudos bei biokuro transportavimo į katilines atstumas (Dzenajavičienė ir kt., 2013). 

 Sadauskienė (2008) teigia, kad miško kirtimo atliekų ištraukimo darbo laiko sąnaudos Lietuvoje galėtų būti 

sumažintos, naudojant specialų kirtimo atliekoms skirtą griebtuvą ir didinant ištraukimo technikos reiso tūrį. Atlikti 

tyrimai parodė, kad ištraukiant kirtimo atliekas darbo laiko sąnaudos (h/m³) priklauso nuo vežamo atliekų tūrio, 

važiavimo atstumo ir sąlygų. 

 

Darbo tikslas – atlikti miško kirtimo atliekų ruošos darbo laiko sąnaudų ir našumo analizę. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Atlikti kirtimo atliekų ruošos darbo laiko sąnaudų tyrimą. 

2. Nustatyti darbo laiko sąnaudas bei darbo našumą sąlygojančius veiksnius. 

       

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Duomenys tyrimui apie miško kirtimo atliekų ruošos sąnaudas buvo rinkti VĮ Šakių miškų urėdijoje, Baltkojų 

girininkijoje, 21 kvartale, plyno kirtimo biržėje. 

Biržei iškirsti naudota medkirtė. Kirtimo atliekos biržėje buvo išdėliotos medkirtės dviejų pusių metodu, t. y. kai 

atliekos išdėstomos iš abiejų valksmo pusių, krūvomis.   

 

Tyrimo metodika 

 

Kirtimo atliekos buvo renkamos mechanizuotaimedveže „Ponsse Wissent“ ir ištraukiamos į laikinąjį pakelės 

sandėlį. Dalyvaujant ištraukimo procese, laiko ir darbo ciklo elementams fiksuoti naudoti chronometras ir užrašai. 

Darbo ciklas buvo suskaidytas į elementus, kurių trukmė matuojama sekundės tikslumu: 

 važiavimas be krovinio; 

 krovinio surinkimas; 

 važiavimas su kroviniu; 
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 kirtimo atliekų iškrovimas; 

 kitos operacijos (valksmo remontas ir kt.); 

 reglamentuotos pertraukos; 

 nereglamentuotos pertraukos. 

 

Be to, atskirai buvo fiksuojamas darbo laikas, kurį užima: 

 paruošiamasis ir baigiamasis darbas; 

 pervažiavimas iš vienos biržės į kitą. 

 

Papildomai buvo naudojamas GPS imtuvas „Topcon FC-25A“ fiksuoti važiavimo birže koordinatėms. Vėliau, 

panaudojant „ArcGIS“ programą, duomenys susisteminti ir sutapatinti su chronometravimo metu gautais duomenimis 

bei operacijų ciklais. Nustatyti kiekvienos operacijos važiavimo atstumai. 

 

Našumui apskaičiuoti remtasi Mizaro (2012) metodika: 

Miško kirtimo atliekų ištraukimo medveže operatyvinis darbo našumas (Nop, m³/h) apskaičiuotas pagal 1 formulę: 

𝑁𝑜𝑝 = 𝑉 ÷ (𝑡𝑣𝑎𝑧),          (1), 

čia: V – kirtimo atliekų tūris m³; 

tvaz – važiavimo biržėje laikas, tenkantis 1 ištraukimui, h. 

Medvežės bendrasis darbo našumas (Nop, m³/h.) (apskaičiuojamas kaip ir operatyvinis, tačiau įskaitomos 

reglamentuotos pertraukos treg.) pagal 2 formulę: 

𝑁𝑜𝑝 = 𝑉 ÷ (𝑡𝑣𝑎𝑧 + 𝑡𝑟𝑒𝑔),          (2), 

čia: V – kirtimo atliekų tūris m³; 

tvaz – važiavimo biržėje laikas, tenkantis 1 ištraukimui h; 

treg – reglamentuotos pertraukos h; 

Taip pat buvo skaičiuojamas bendrasis medvežės darbo našumas (Nop, m³/h) (įskaitant prastovas tpr.) pagal 

formulę 3: 

𝑁𝑜𝑝 = 𝑉 ÷ (𝑡𝑣𝑎𝑧 + 𝑡𝑝𝑟),         (3), 

čia: V – kirtimo atliekų tūris m³; 

tvaz – važiavimo biržėje laikas, tenkantis 1 ištraukimui, h; 

tpr – prastovos, h; 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Atlikti matavimai rodo, kad ilgiausiai, lyginant su kitomis medvežės operacijomis, trunka miško kirtimo atliekų 

surinkimas kirtavietėje, jis kinta nuo 14 min iki 21,20 min, arba (nuo 0,23 h iki 0,35 h, konvertavus į valandas). Taip 

yra dėl didelio biržės ploto ir kirtimo atliekų išdėstymo gana nedidelėmis krūvomis ir skirtingais atstumais viena nuo 

kitos. Šio tyrimo atveju važiavimo atstumas yra mažiausias, pradedant darbą, važiuojant pirmą reisą nuo vietos, kurioje 

medkirtė buvo palikta nakčiai, ilgiausias – kai vienoje biržės pusėje baigiami darbai ir valksma pervažiuojama į kitą 

biržės pusę. Vidutinis ištraukimo atstumas svyravo nuo 858 iki 1684 metrų, o vidutinis ištraukimo laikas – nuo 17,4 

min iki 37,8 min (nuo 0,29 h iki 0,63 h).Vidutinė 1 reiso trukmė, įskaitant važiavimą be krovinio, kirtimo atliekų 

surinkimą, važiavimą su kroviniu ir krovinio iškrovimą, yra 52,63 min (0,88 h) (1 lentelė). 
 

1 lentelė. Medvežės reisų atstumai, operacijos, jų trukmė bei našumas 

 
 

Pagal minėtas formules apskaičiuotas bendras visų reisų miško kirtimo atliekų ištraukimo medveže operatyvinis 

darbo našumas (Nop, m³/h.) – 4,56 m³/h. Bendrasis našumas, įskaitant reglamentuotas pertraukas, – 4,09 m³/h. 

Bendrasis našumas, įskaitant prastovas, – 4,45 m³/h (2 lentelė). 

 

Atstumas, m Laikas, h Atstumas, m Laikas, h Atstumas, m Laikas, h

1 4 464 0,14 193 0,35 394 0,14 0,10 0,72 429 1051 5,52

2 4 776 0,22 171 0,31 815 0,33 0,14 0,99 796 1762 4,03

3 4 810 0,24 208 0,25 674 0,24 0,17 0,90 742 1692 4,46

4 4 861 0,27 147 0,23 823 0,36 0,08 0,94 842 1831 4,26

5 4 805 0,24 135 0,24 665 0,24 0,21 0,92 735 1604 4,37

6 4 728 0,24 178 0,27 704 0,26 0,14 0,90 716 1609 4,44

7 4 742 0,27 190 0,26 675 0,24 0,14 0,91 708 1606 4,40

8 4 702 0,22 140 0,27 679 0,27 0,13 0,89 691 1521 4,51

9 4 733 0,27 257 0,27 555 0,16 0,07 0,77 644 1544 5,19

10 4 684 0,21 247 0,34 591 0,15 0,18 0,88 638 1522 4,56

11 4 653 0,22 223 0,34 544 0,22 0,13 0,90 599 1420 4,43

12 4 600 0,22 262 0,35 524 0,18 0,19 0,94 562 1386 4,24

13 4 590 0,20 135 0,24 510 0,18 0,16 0,78 550 1235 5,12

14 4 595 0,24 181 0,24 491 0,17 0,17 0,83 543 1267 4,85

15 4 1360 0,31 63 0,27 675 0,14 0,17 0,89 1018 2098 4,48

Suma, viso 60 11102 3,49 2729 4,22 9319 3,27 2,17 13,16 10210 23149 4,56

Reiso nr. Tūris, m³
Vidut. 

atstumas, m

Vieno reiso našumas, 

m³/h

Bendras 

atstumas, m

Iškrovimo 

trukmė, h

Tusčias Rinkimas Su kroviniu Visas 

laikas, h
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2 lentelė. Operatyvinis ir bendrasis, įskaitant pertraukas ir prastovas, našumai 

 
 

Siekiant nustatyti medvežės operacijų trukmės darbo laiko priklausomybę nuo našumo, atlikta regresinė analizė (1 

pav.). Apibrėžtumo koficientas R² = 0,9999, t. y. modelis, paaiškina beveik 99 proc. priklausomybę, kad ilgėjant 

medvežės reiso trukmei mažėja ir darbo našumas m³/h. Taigi galime teigti, kad toks modelis yra tinkamas vertinti šių 

dviejų rodiklių tarpusavio ryšį. 

 

 
1 pav. Medvežės darbo našumo priklausomybė nuo bendro reiso laiko 

 

Regresinės analizės metodas buvo taikytas ir vertinant medvežės darbo našumo priklausomybę  nuo ištraukimo 

atstumo (2 pav.). Gauti apibrėžtumo koeficientai R² = 0,4827 ir R² = 0,6333, atitinkamai nepakrautos medvežės ir su 

kroviniu, rodo, kad mažėjant ištraukimo atstumui didėja reisų našumas. 

 

 

 
2 pav. Medvežės darbo našumo priklausomybė nuo važiavimo atstumo 

 

Išvados 

 

1. Regresinė analizė parodė, kad medvežės ištraukimo našumas priklauso nuo važiavimo atstumo, jis tyrimo 

atveju kito nuo 4,03 iki 5,52 (m³/h). 

2. Esant didelei biržei, miško kirtimo atliekų surinkimas trunka ilgiausiai, lyginant su kitomis operacijomis, todėl 

naudojant didesnio tūrio priekabas ir specialius kirtimo atliekoms surinkti griebtuvus galima būtų padidinti ištraukimo 

našumą. 

3. Ištraukimo našumas taip pat priklauso nuo miško kirtimo atliekų kiekio biržėje bei surinkimo atstumų. 
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ECONOMIC ANALYSIS ABOUT FORWARDING OF LOGGING RESIDUES 

 
Vytautas SKRUODYS 

 

Summary 

 

This article analyses optimization of logging residues for bioenergy production. The research data was collected 

in Sakiai State Forest Enterprise, by tracking forwarder‘s ‘‘Ponsse wisent‘‘ route at the logging site with 

navigation system, and time tracking following parameters: driving empty load, load assembly, driving with 

load, unloading, including break‘s and other operations like repairs. The investigation showed that the shorter 

driving distance at the logging site increases a productivity and vice versa, longer distances shows lower 

productivity. To have better productivity at this case, it would be better to have extended load space in 

forwarder, and use special manipulator for logging residues. 

 

Keywords: time consumption, productivity, logging residues, wood fuel. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 
 

SENGIRIŲ MEDYNŲ IR JUOSE AUGANČIŲ GAMTINĖS BRANDOS MEDŽIŲ 

TAKSACINĖ ANALIZĖ MARIJAMPOLĖS URĖDIJOS PAJEVONIO GIRININKIJOJE 
 

Mažvydas STRIOKAS 

 

Santrauka 

 

Tyrimo tikslas – ištirti sengirių medynų ir juose augančių gamtinės brandos medžių taksacinius požymius. 

Tyrimas buvo atliekamas Marijampolės miškų urėdijos Pajevonio girininkijos miškuose. Tyrimo metu įvertinta, 

kokią dalį miškų teritorijos užima sengiriai medynai, atlikta taksacinių parametrų analizė, buvo išskirti iš sklypo 

gamtinės brandos medžiai , analizuojami surinkti duomenys. Apskaičiuotas lajos projekcijos plotas, erdvės tūris, 

nustatytas medžių skaičių 1 ha.  Sengirių medynų rasta 55 sklypai, kurie sudaro 115,5 ha plotą. Vidutinis medynų 

amžius – 110 metų, tūris – 285 m
3
.  Išmatuota 100 gamtinės brandos medžių. Didžiausi parametrai iš matuotų 

gamtinės brandos medžių yra paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.), skersmuo – 130 cm, tūris – 16,2 m
3
, lajos 

projekcija – 460 m
2
, LET (lajos erdvės tūris) 2532,9 m

3
. Aukščiausia paprastoji eglė (Picea abies L.)-– 35 metrų. 

Pagrindiniai žodžiai: sengiriai medynai, taksacija, girininkija, gamtinės brandos medžiai, lajos projekcija. 

 

Įvadas 

 

„Miškai – didžiausias Lietuvos gyvosios gamtos turtas, kurį nuo amžių saugojo ir puoselėjo mūsų pirmtakai. Per 

praėjusį šimtmetį, nepaisant dviejų didžiausių pasaulinių karų, okupacijų ir neregėto masto politinių bei socialinių 

visuomenės pokyčių, pavyko išsaugoti ir pagausinti miškų išteklius, padidinti krašto miškingumą, praturtini miškų 

rūšinę įvairovę“ (Kundrotas, 2003). Didėjant žmogaus poveikiui  mus supančiai gamtai,  aktualus  tapo bioįvairovės 

palaikymo miškuose klausimas. Didelę apsauginę reikšmę miškams turi išlikę sengiriai medynai, medžiai senoliai. 

„Medis – tai ne tik paveldas, bet ir žinia ainiams. Žinia, kurią perduosime savo vaikams, kitoms kartoms, spręsiančioms 

apie tai, kaip mes vertinguosius medžius – paminklus saugojome ir kaip jais rūpinomės“ (Aplinkos informavimo 

centras, 2005). Teigiama,  kad  šių elementų buvimas miško masyvo sudėtyje turi įtakos apie trečdalio miško organizmų 

išlikimui. 

Tarptautinės aplinkosaugos organizacijos „ Greenpeace”  duomenimis, seni, žmogaus nepaliesti miškai šiuo 

metu sudaro 24 % viso pasaulio miškų, o Lietuvos gamtos fondo 2016 m. duomenimis, iš jųtik 8 %  Saugomi.–  

Daugiausia sengirių yra Šiaurės ir Pietų Amerikoje. 

Europoje likę tik apie 3 %  sengirių, Lietuvos gamtos fondo (2016) duomenimis, didžiausia jų dalis yra  Rusijoje, 

o  Nepaliesti miškai Europoje sudaro 320 km
2
. . Didžiausia sengirė šalia Lietuvos yra Lenkijos rytiniame pakraštyje, 

Palenkės vaivadijoje Belovežo (senovėje vadinta Baltvydžio) giria, kurios plotas tęsiasi ir Baltarusijos teritorijoje. 

Bendras plotas, UNESCO (2014) duomenimis, 141885 ha. Pagrindinė miško dalis sudaro 15700 ha. 

Lietuvos teritorija pagal geografinę padėtį priklauso miškų klimatinei zonai, todėl vietovės buvo apaugusios 

giriomis ir miškais  dar prieš apsigyvenant žmogui.. Šiomis dienomis vaizdas visai kitoks, teritorijoje nebėra miškų, 

kurie nebūtų paveikti žmogaus dėl žemdirbystės, urbanizacijos. Pirmapradžių miškų, kuriuose žmogus nebūtų vykdęs 

ūkinės veiklos (kirtimų, ugdymų ir pan.) ir kuriuos  veiktų tik natūralūs procesai, jau nebėra.  Nors Lietuvoje tikrų 

sengirių nėra, tačiau galima rasti sklypų, kuriuose yra būdingų sengirės elementų: kertinių miško buveinių, rezervatų, 

draustinių.  Sengirių miškų būdingi bruožai: gamtinę brandą pasiekę medynai, susikaupę nemaži negyvosios medienos 

kiekiai, gausu įvairių rūšių medžių, daugiaardžiai, įvairiaamžiai. Svarbus senų miškų požymis – didelių miško masyvų 

sudarymas. Juose aptinkama daug  daugiau rūšių negu miškininkų ūkininkaujamuose masyvų plotuose.  

 
Darbo tikslas – ištirti sengirių medynų ir juose augančių gamtinės brandos medžių taksacinius požymius. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti ir ištirti sengirių medynų sklypų dydį pagal vyraujančių medžių rūšis Pajevonio girininkijos 

įvairiomis aplinkos sąlygomiss. 

2. Palyginti įvairių sengirių medynų sukauptą tūrį 1 ha su sukauptu normalių medynų tūriu. 

3. Nustatyti ir analizuoti 100 įvairių medžių rūšių taksacinius požymius (skersmenį, aukštį, lajos dydį, lajos plotą, 

lajos erdvės tūrį) ir jų reikšmę tūriui, prieaugiui ir senėjimo procesui. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 
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Sengiriai medynai su vyraujančiomis medžių (paprastosios eglės, mažalapės liepos, karpotojo beržo, paprastojo 

ąžuolo, paprastojo skroblo, paprastosios pušies, drebulės) rūšimis ir juose augantys gamtinės brandos medžiai. Tyrimai 

atlikti 2015 metais Marijampolės urėdijos Pajevonio girininkijoje. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimas buvo atliekamas atrinktų duomenų (taksoraščių, medynų planų, straipsnių, elektroninės duomenų bazės) 

analizės metodu. 

Analizuoti Marijampolės miškų urėdijos Pajevonio girininkijoje 2013 metais vykdytos sklypinės miškų 

inventorizacijos duomenys. Naudoti dešifruoti fotoabrisai su išskirtais taksaciniais sklypais. Analizuojami sengiriai 

medynai iš 154 girininkijos kvartalų 5147 sklypų.  

Susisteminti duomenys girininkijos teritorijoje  esančių sengirių medynų plotai Drausgirio, Kylininkų, 

Tadarinės, Beržyno, Norvydų, Pavištyčio, Vištytgirio ir Šilelio miškuose. Atrenkant sklypai suskirstyti pagal 

taksacinius parametrus: rūšis, skersmenį cm, aukštį m, amžių, plotą, augavietę, tūrį m
3
, skalsumą, miškų grupę. Norint 

nustatyti sengirių medynų išsidėstymą Pajevonio girininkijos teritorijoje buvo naudotasi GIS technologijomis.  

Buvo atrenkami gamtinės brandos medžiai, pasižymintys  išskirtiniais parametrais.,  Tyrimas pradėtas nuo 

gamtinės brandos medžių paieškos, analizuojant miškotvarkos taksacinę medžiagą, konsultuojantis su Pajevonio 

girininkijos, Vištyčio regioninio parko darbuotojais. Dalį medžių rasti padėjo  vietinių gyventojų, buvusių miškininkų 

suteikta informacija. Gamtinės brandos medžio išskirtinumui vertinti buvo taikoma Šifelio redukcinio metodo 

normatyvo formulė: Nn= n(seno medžio)/n(artimiausio augančio medžio), kiek kartų taksaciniais n rodikliais (H, D, Ą, 

Vvieno medžio) skiriasi nuo šalia augančių  medžių.  

Gamtinės brandos medis aprašomas pagal šiuos parametrus: medžio aukštis, skersmuo, stiebo dalis, apaugusi 

šakomis, lajos projekcija, atstumas iki artimiausio pirmo ardo medžio. Medžio aukštis ir stiebo dalis, apaugusi šakomis, 

matuota aukštimačiu SUUNTO (Suomija). Matuojant aukštį nuo medžio iki matuotojo buvo naudojama 15 ir 20 metrų 

pastovi bazė.   Gamtinės brandos medžių aukštis matuotas nuo šaknies kaklelio iki viršūnės. Medžio skersmuo matuotas 

1,3 m aukštyje, naudojant žergles, didesnės apimties kamienų  skersmuo matuotas matavimo juosta TALMETER. Lajos 

aukštis matuotas aukštimačiu, vizuota į viršūnę ir iki apatinių šakų pabaigos. Matavimo juosta išmatuotas lajos 

išsidėstymas pasaulio šalių atžvilgio krytimis.   

Buvo apskaičiuojamas vieno medžio tūris, medžio lajos plotas, kiek m
2
 dengia žemės paviršių, rastas  LET (lajos 

erdvės tūris) LET= GL(lajos plotas)*l(lajos ilgis)/3. Gamtinės brandos medžių skaičius 1 ha nustatytas  išmatavus 

atstumą iki artimiausio pirmo ardo medžio ir  apskaičiuotas pagal šią formulę: Msk= 10000 (m
2
) / n*n ( m). 

Surinkti duomenys buvo analizuojami Microsoft Office, Esri ArcGIS programomis. Sengiriai medynai ir 

gamtinės brandos medžiai buvo lyginami pagal taksacinius požymius. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Apibendrinus Pajevonio girininkijos miškų  6897 ha teritorijos duomenis paaiškėjo, kad sengiriai medynai 

sudaro 115,5 ha. Atliekant taksaciją išskirti sengiriai medynai 55 sklypuose, kuriems būdingas mozaikiškas miško plotų 

išsidėstymas. Daugiausia sengirių medynų  yra I miškų grupėje – 16 sklypų ir II grupėje – atitinkamai 18. Sengirių 

medynų pasiskirstymą nulemia Vištyčio regioninio parko įsteigimas, teritorijoje  labai  apribota ūkinė veikla. Biologiniu 

požiūriu ypač vertingos Drausgirio, Vištytgirio ir Šilelio miškų biocenozės. Didžiausias sengirių medynų plotas 

Grybingirio rezervate, įkurtame pasienio zonoje, kur plyti neliesti ir sunkiai praeinami miškai su skroblynų buveinėmis. 

Miškuose išlikę stambūs ir našūs sengiriai medynai. Išskirtinis miškų bruožas – didelius plotus užima eglynai su ąžuolų, 

skroblų ir liepų priemaiša. Greta Pajevonio girininkijos miškų yra didžioji Romintos giria.  

Sengiriai medynai daugiausia auga derlinguose ir labai derlinguose,  normalaus drėgnumo  (70 %) ir laikinai 

perteklinio drėgnumo (21 %)  dirvožemiuose. Likusią dalį sudaro po lygiai pasiskirstę šlaitiniuose, pelkiniuose 

durpiniuose ir pastoviai perteklinio drėgnumo dirvožemiuose augantys medynai. Sengiriuose medynuose būdingas 

natūralus medžių atkritimas, negyvoji mediena 115,5 ha plote  sudaro 423 m
3
. Išanalizavus sengirių medynų 

pasiskirstymą pagal medynų rūšis nustatyta, kad daugiausia iš kietųjų lapuočių vyrauja skroblo  (37,8 ha), minkštųjų 

lapuočių – drebulės  (30,7 ha), spygliuočių – eglės (12,3 ha)  medynai. 

Sengiriai medynai yra savaiminės kilmės, juose auga daug  medžių rūšių,   95 %  sudaro mišrūs miškai. 

Daugiausia (51 % ) sudaro sklypai, kuriuose vyrauja 3–5 medžių rūšys. Gryni medynai užima tik 5 % . Ūkiniu požiūriu 

pagrindinių miško kirtimų amžius daug mažesnis, negu medis gali išgyventi ir pasiekti didesnių matmenų. Sengirių 

medynų Lietuvoje išlikę visuose rezervatuose ir draustiniuose, čia  galima pamatyti  senesnio  amžiaus medžių iki 

natūralaus atmirimo. Vištyčio regioninio parko teritorijoje juodalksnynų, beržynų, liepynų, skroblynų medynai 

vidutiniškai sulaukia 100 metų. Vyriausi  130 metų eglynai. Sengiriai medynai pasižymi pakankamai dideliu 

(vidutiniškai  0,7) skalsumu. 

Bendras sengirių medynų tūris – 37439 m3, juose  minkštųjų lapuočių medynai sudaro  64 , kietieji lapuočiai  – 

24 % , o spygliuočiai – 13 % . Vidutinis sengirių medynų tūris 1 ha  yra 285 m3.  Atlikus analizę paaiškėjo, kad 

didžiausią tūrį 1 ha sukaupia eglynai – 389 m
3
, liepynai – 440 m

3
 ir juodalksnynai –324 m

3
 (1 pav). 
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1 pav. Sengirių medynų vyraujančių medžių rūšių 1 ha tūrio palyginimas su normalių medynų (1,0 sk) 

 

Pajevonio girininkijos miškai patenka į Vištyčio regioninio parko , įkurto 1992 metais, ribas. Seniau 

ūkininkavimas buvo taip pat apribotas dėl 1988 metais įsteigtų Kylininkų landšaftinio ir Pavištyčio draustinių. Karo 

metais nemažai miškų iškirsta ir išgabenta į Vokietiją. Pokario metais Pajevonio girininko iniciatyva buvo saugomi likę 

neiškirsti medynai. Dėl vykdytų intensyvių kirtimų sklypuose išliko tik tam tikros sengirių medynų grupės. Atlikus 

analizę nustatyta, kad girininkijoje yra 340 ha miškų plotas, kuriame sengiriai medžiai nėra vyraujantys . Daugiausia 

tarp jų yra senų drebulynų, kurių dalis sklype užima tam tikrą procentą 184,7 ha. Eglynai patenka į 11 sklypų sudėtį, 

kurių plotas 36,1 ha, amžius vidutiniškai siekia net 150 metų. Vidutiniškai sklypuose sengiriai medynai užima 20 % .  

Marijampolės urėdijoje Pajevonio girininkijos teritorijoje rasta ir inventorizuota 100 išskirtinių parametrų 

medžių. Daugiausia išmatuota paprastosios eglės (Picea abies L.) – 31 medis, mažalapės liepos (Tilia cordata L.) – 17, 

karpotojo beržo (Betula pendula L.) – 16, paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) – 11, paprastojo skroblo (Carpinus 

betulus L.) – 12, juodalksnio (Alnus glutinosa L.) – 4, paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) – 7 ir vienas paprastojo 

klevo medis (Acer platanoides L.).   

Išmatavus nustatyta, kad  aukščiausia yra paprastoji eglė – 35 metrai, didžiausias skersmuo 1,3 m aukštyje – 

paprastojo ąžuolo – 130 cm. Paprastojo skroblo medžiai žemiausi – 24 metrų aukščio. Mažiausia laja   yra pušies, šios 

rūšies medžiai daugiausia auga Vištyčio ežero pakrantėje, šlaitų dirvožemiuose, stipriai veikiamuose dirvos erozijos.  

Daugiausia tūrio sukaupia ąžuolai – 12,19 m
3
, kitų rūšių pasiskirstymas pateiktas 2 pav. 

 

 
2 pav. Tiriamų gamtinės brandos medžių vidutinio tūrio dinamika 

 

Atlikus lajos projekcijų pasaulio šalių  kryptimis matavimus, nustatyta, kad  ilgiausios lajos spindulys yra ąžuolo 

– 15,4 m, o trumpiausias – eglės, pušies – 3 m. Vidutiniškai išmatuotų gamtinės brandos medžių rūšių lajų spinduliai 

nusidriekia: E – 5,5 m, L – 7,7 m, B – 7,4 m, Ą – 10,7 m, Sb – 6,1 m, J – 5,9 m, P – 4,7 m, K – 9,5 m. Daugiausia buvo 

išmatuota paprastosios eglės medžių lajų. Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad ilgiausias lajas medžiai formuoja pietų, 

o trumpiausias – vakarų ir šiaurės kryptimis (3 pav.). 
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3 pav. Paprastosios eglės (Picea abies L.) lajų pasiskirstymas 

 

Lajų išsidėstymui įtakos klimatiniai veiksniai, pietų pusėje vyksta intensyvesnė vegetacija, gaunamas didesnis 

šilumos ir šviesos kiekis negu šiaurinėje pusėje. 

Plačiausios lajoss susiformuoja paprastųjų ąžuolų. Jų padengiamas  žemės paviršiaus plotas  vidutiniškai yra 360 

m
2
. Ąžuolo laja nėra tanki, po ja formuojasi 0,4–0,5 skalsumo E, L, U, K, Sb antras ardas, želia pomiškis. Pajevonio 

girininkijoje išmatuotų gamtinės brandos medžių, siauriausia laja  yra  pušų (4 pav.). Unksminės rūšys – paprastoji eglė 

ir paprastasis skroblas formuoja nors ir ne plačias, bet tankias lajas, po jomis formuojasi menkas antras ardas, auga retas 

trakas.  

 

 
4 pav. Įvairių rūšių gamtinės brandos medžių lajų plotas m

2 

 

Buvo apskaičiuotas gamtinės brandos medžių LET (lajos erdvės tūris) , kuris apibūdina medžio lajos dydį, 

gebėjimą intensyviau vykdyti fotosintezę, tai pat sąlygoja didesnį metinį tūrio prieaugį . Gamtinės brandos medžiai 

pasižymi mažu medienos tūrio prieaugiu, pasireiškia senėjimo procesai, stagnacijos periodas. Ištyrus nustatyta, kad  

didžiausias LET yra paprastųjų ąžuolų – 2076,7 m
3
 (5 pav.), o mažiausias – paprastųjų pušų – 303 m

3
. Medžių lajos 

erdvės tūrio dydį nulemia rūšis, amžius, augavietė, tankumas, klimatiniai ir stichiniai veiksniai. 

 

 
5 pav. Įvairių rūšių gamtinės brandos medžių lajos erdvės tūrio palyginimas 
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Išvados 

 
1. 2014 metais atlikus sengirių medynų su vyraujančiomis medžių rūšimis ir juose augančių gamtinės brandos 

medžių rūšimis Marijampolės urėdijos Pajevonio girininkijos teritorijoje nustatyta ir inventorizuota sengirių 

medynų dalis iš 6897 ha miškų ploto: daugiausia tarp sengirių medynų yra skroblynų – 37,8 ha ir drebulynų – 

30,7 ha. Vidutinis tirtų sengirių medynų amžius –110 metų, užimamas plotas –115,5 ha.  
2. Tiriamoje Marijampolės urėdijos Pajevonio girininkijos teritorijoje inventorizuota 100 pilnosios gamtinės 

brandos medžių. Stambiausias iš matuotų pilnosios gamtinės brandos medžių yra paprastasis ąžuolas, 

skersmuo 1,3 m aukštyje siekia 130 cm, aukštis – 28 m, tūris 16,2 m
3
, lajos projekcija – 460 m

2
, lajos erdvės 

tūris – 2076,7 m
3
. Didžiausias lajų projekcijos plotas  yra  paprastųjų ąžuolų, vidutiniškai – 360 m

2
, 

mažiausias –  paprastųjų pušų – 69,6 m
2
. 
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ANALYSIS OF PATTERNS IN THE TAXATION OF OLD-GROWTH FORESTS IN 

PAJEVONYS FOREST DISTRICT UNDER MARIJAMPOLĖ FOREST ENTERPRISE  
 

Mažvydas STRIOKAS 

 

Summary  

 

The aim of the research is to analyse the patterns in the taxation of old-growth forests. The research has been 

conducted in the forests of Pajevonys Forrest District under Marijampolė Forest Enterprise. The research has 

helped to assess which part of the forest area is occupied by stands in biological maturity; it has also included the 

analysis of taxation parameters, identification of superlative trees in a specific plot and analysis of data collected. 

Projection area and spatial volume have been calculated and the number of trees in 1 ha has been determined as 

well. There have been 55 areas of old-growth stands found, which constitute the area of 115.5 ha. The average 

age of stands is 110 years and their average volume amounts to 285 m
3
. 100 trees of exceptional parameters have 

been measured. The highest parameters belong to the following superlative trees measured: the pedunculate oak 

(Quercus robur L.), diameter 130 cm, volume 16.2 m
3
, crown projection 460 m

2
, spatial volume of crown 2532.9 

m
3
. The highest Norway spruce (Picea abies L.) is 35 metres high. 

Keywords: Old-growth stands, taxation, forest district, superlative trees, crown projection. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

BRANDŽIŲ PUŠYNŲ TŪRIŲ NUSTATYMAS PAGAL SKLYPINĘ INVENTORIZACIJĄ, 

BIRŽIŲ ATRĖŽIMO MEDŽIAGĄ, PAGAMINTĄ PRODUKCIJĄ  (SORTIMENTUS) 

SMALININKŲ GIRININKIJOJE 

 

Marius RIMKUS 

 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti Jurbarko miškų urėdijoje, Smalininkų girininkijoje. Analizuojamas 2010–2015 m. paprastosios 

pušies (Pinus sylvestris L.) brandžių medynų tūris, nustatytas skirtingais medienos apskaitos metodais: pagal 

atrankinį medžių matavimą taksaciniuose sklypuose (sklypinę miškų inventorizaciją), pagal biržių atrėžimo ir 

taksavimo medžiagą (ištisinis paliekamų ir kirstinų medžių matavimas), pagal pagamintą medienos produkciją. 

Medynų tūrio skirtumai vertinti ir palyginti pagal medynų augavietes, medynų skalsumą, medynų rūšinę sudėtį ir 

sklypų plotą. Medynų tūrio etalonas – ištisiniu medžių matavimo metodu visame medyne nustatytas tūris. 

Tyrimui atlikti buvo parinkti 45 brandūs paprastosios pušies medynai (plyno kirtimo biržės), kurių bendras 

plotas 76,1ha. 

Bendras visų tirtų sklypų medienos tūris, matuotas atrankiniu medžių matavimo metodu, yra 1,08 % ir nustatytas 

pagal pagamintą medienos produkciją tūris 0,35% didesni negu etaloniniu ištisinio medžių matavimo metodu 

nustatytas medynų tūris. Matuojant atrankiniais medžių matavimo metodais didžiausi medyno tūrio neatitikimai 

gauti lyginant pagal miško augavietes ir medyno skalsumą. Mažiausi medyno tūrio neatitikimai gauti dėl 

skirtingos medžių rūšinės sudėties ir sklypo ploto medynuose. O nustatant medynų tūrį pagal pagamintą 

medienos produkciją didžiausi tūrio nukrypimai nuo etalono gauti drėgnose miško augavietėse ir dideliuose 

sklypuose. Mažiausius tūrio skirtumus nuo etalono lėmė medyno skalsumas ir medyno rūšinė sudėtis. 

 

Pagrindiniai žodžiai: brandus pušynas, brandus medynas, medyno tūris, augavietė, medyno skalsumas, medyno 

rūšinė sudėtis, atrankiniai medžių matavimo metodai, ištisinio medžių matavimo metodai, pagaminta medienos 

produkcija ir jos apskaita. 

 

Įvadas 

 

Miškas – gamtos turtas, teikiantis visuomenei daugybę vertybių. Kad išsaugotume šias teikiamas vertybes, 

reikalia mišką teisingai naudoti. 

Pagrindinis miško teikiamas produktas yra mediena. Kiekviena miško ūkinė veikla prasideda nuo 

inventorizacijos, apskaitos. Žinoma daugiau kaip 150 medynų tūrio nustatymo metodų (Juknys, Repšys, Tebėra, 1981; 

Repšys, 1994). Skirtingi autoriai, taikydami konkrečius medynų tūrio nustatymo metodus, gauna nevienodą medyno 

tūrį. Matuotojai, matuodami tą patį miško sklypą, gauna skirtingus rezultatus. To priežastys: pats matuotojas, matuotojo 

kvalifikacija, naudojami instrumentai ir normatyvai, pasirinkti tūrio nustatymo metodai. 

Lietuvoje atliekama nacionalinė ir sklypinė miškų inventorizacija. Nacionalinės inventorizacijos objektas yra 

visi šalies miškai, Valstybinės miškų inventorizacijos pagrindu sukauptų, kiekybinių ir kokybinių rodiklių visuma, 

leidžianti įvertinti miškų būklę ir racionaliai valdyti miškų išteklius. Sklypinė miškų inventorizacija dažniausiai 

atliekama kas 10 metų. Sklypinės inventorizacijos esmė yra ta, kad medynų duomenų aprašymas  yra atliekamas miško 

sklype. Pasibaigus kiekvienam inventorizacijos ciklui, galima matyti sklypo rodiklių pakitimus, išspręsti iškilusias 

problemas, pagerinti ūkininkavimą. 

Tradiciniai miškų tvarkymo metodai, pagrįsti medynų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimu sklype, 

neįgalina objektyviai įvertinti visumos. Vertinant miškų pokyčius reikalingi detalesni ir tikslesni miško parametrai nei 

tai įmanoma atskirame sklype (Brukas ir kt.,202). 

        

Tikslas – įvairiais medienos apskaitos metodais nustatyti brandžių paprastosios pušies medynų tūrius, jų skirtumus bei 

šių skirtumų priežastis. 

 

Uždaviniai 

 

1. Suformuoti Smalininkų girininkijos brandžių pušynų dendrometrinių ir našumo rodiklių duomenų 

bazę. 

2. Palyginti skirtingų medienos apskaitos ir tūrio nustatymo metodų rezultatus tuose pačiuose 

taksaciniuose sklypuose. 
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Darbo objektas – Valstybinės įmonės Jurbarko miškų urėdijos Smalininkų girininkijos IV miškų grupės miškų ūkiniai 

brandūs pušynai (medynų amžius 10–140 metų). 

          

Tyrimų metodika 

 

Darbe nagrinėjamas brandžių medynų tūris, nustatytas skirtingais medienos matavimo metodais (ar jis yra 

vienodas?). Sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) metodu  nustatytas medyno tūris m
3
/ha ir viso sklypo paimtas iš 

paskutinės miškotvarkos duomenų (taksoraščių, kompiuterinės miško programos „Miško skaita“ skaitmeninio 

taksoraščio). Ištisiniu medžių matavimo (IMM) metodu apskaičiuotas medynų tūris gautas įvertinus visų kirstinų ir 

paliekamų medžių tūrius. 2010–2015 m. plynų kirtimų  surinkti ir apskaičiuoti  duomenys yra biržių atrėžimo 

medžiagoje, miško kompiuterinėje programoje „Miško skaita“. Pagamintos miško medienos produkcijos (PMP) kiekiai 

m
3
 iš iškirstų sklypų gaunami išmatavus žaliavinę medieną vienetiniu ir grupiniu medienos matavimo metodu ir  

pridedant paliekamų medžių tūrį. Medynų tūrio tikslumui įvertinti buvo išmatuoti 45 plyno kirtimo pušies poūkio 

sklypai, kurių tūris buvo skaičiuojamas SMI, IMM ir PMP  metodais. Matavimo etalonas – medynų tūris, nustatytas 

IMM metodu. Skirtingais metodais (medynų taksacija ištisiniu medžių matavimo metodu, medynų taksacija atrankiniais 

matavimo metodais, medyno tūris pagal pagamintą medienos produkciją) nustatyti medynų tūriai ir skirtumai 

analizuojami pagal miško augavietės, medynų skalsumą, medynų rūšinę sudėtį, sklypų plotą, įvertinant didžiausių ir 

mažiausių nukrypimų priežastis. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Bendras skirtingais metodais nustatytas 45 brandžių medynų tūris beveik vienodas, tūrio skirtumai nuo 

pasirinkto etalono nedideli: medienos tūris, matuotas atrankiniais medžių matavimo metodais, yra tik 1,08 %, o pagal 

pagamintą medienos produkciją  – tik 0,35 % didesnis negu etaloniniu ištisinio medžių matavimo metodu nustatytas 

tūris. 

Naudojantis MS Excel programa t statistika tikrinta, ar skirtumai tarp sklypinės miškų inventorizacijos ir ištisinio 

medžių matavimo metodų yra reikšmingi.  Nustatyta, kad gauti skirtumai tarp šių matavimų yra statistiškai 

nereikšmingi, nes p > 0,05. Skirtumai tarp pagamintos medienos produkcijos ir ištisinio medžių matavimo metodo taip 

pat yra nereikšmingi (1lentelė). 

 

1 lentelė. Visų 45 matuotų taksacinių sklypų brandžių medynų tūrio skirtumų nustatymo statistinis patikimumas 

 

p reikšmės skirtumai  % 

SMI, IMM PMP, IMM SMI,IMM PMP, IMM 

0,4754 0,4919 1,08 0,35 

 

 

Analizuojant medynų tūrio skirtumus pagal miško augavietes,  lyginant SMI metodą su etaloniniu IMM metodu,  

Lcl ir Pcn augavietėse tūriai  buvo gauti mažesni atitinkamai 16 ir 6 % , o Ncl ir Ubl augavietėse  14 ir 12 % didesni. 

Lyginant medynų tūrių, gautų PMP matavimo metodu, skirtumus lyginant su  etaloniniu IMM, didžiausias 

skirtumas  buvo Ubl augavietės, čia pagamintos medienos produkcijos kiekis  buvo  8 % mažesnis.  Likusių  Nbl, Lbl ir 

Pb augaviečių tūrių, gautų SMI ir PMP matavimo  metodais, skirtumai lyginant su  etalonu IMM matavimo metodu 

nesiekia  5%  (1pav.). 

 

 
1pav. Brandžių medynų tūrių skirtumai, gauti matuojant SMI ir PMP lyginant su etaloniniu IMM matavimo metodu, 

pagal miško augavietes  % 
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Lyginant medynų tūrio skirtumus pagal medyno skalsumą,  matuojant SMI matavimo metodu 0,9 skalsumo 

medynuose buvo gauti 8  ir 0,8  – 6 % didesni tūriai negu matuojant IMM metodu,   o  0,4 skalsumo medynuose 11ir 

0,5  – 5 % mažesni tūriai . Mažiausi skirtumai yra 0,6 ir 0,7 skalsumo medynuose, kurie sudaro mažiau nei  2 %. 

Analizuojant PMP medžių matavimo metodu gautus rezultatus su IMM matavimo metodu pagal medynų 

skalsumą tūrių nukypimai nedideli, didžiausias nukrypimas yra  mažesnis nei  2 % (2pav.) 

 
2 pav. Brandžių medynų tūrių skirtumai, gauti matuojant SMI ir PMP lyginant su etaloniniu IMM matavimo metodu, 

pagal medyno skalsumą  % 

 
Analizuojant tūrio kintamumą pagal medyno rūšinę sudėtį nustatyta, kad  SMI matavimo metodu  gaunami 4 % 

didesni tūriai, kai sudėtyje 7P+kt rūšys,  o 4% mažesni, kai medyno sudėtyje yra 6P+kt rūšys  

Lyginant tūrius, gautus PMP metodu, su etaloniniu IMM matavimo metodu, nukrypimai yra nedideli. 

Didžiausias tūrio nukrypimas yra tik 2 %, kai medyno sudėtis  6P+kt rūšys   (3pav.). 

 

 
3 pav. Brandžių medynų tūrių skirtumai, gauti matuojant SMI ir PMP lyginant su etaloniniu IMM matavimo metodu, 

pagal medyno rūšinę sudėtį  % 

 

Analizuojant medynų tūrio skirtumus pagal miško sklypo dydį, SMI ir PMP matavimo metodu matuoti tūriai 

daugiausiai skiriasi nuo IMM (etalono)  metodo mažesniuose nei iki 1ha plotuose.  SMI matavimo metodu gauti 5 % 

mažesni tūriai, PMP matavimo metodu  – 3 %. 

PMP matavimo metodu  didesniuose nei 1ha plotuose matuoti tūriai   gaunami  šiek tiek didesni negu matuoti 

IMM  metodu( 4 pav.). 

 
4 pav. Brandžių medynų tūrių skirtumai, gauti matuojant SMI ir PMP lyginant su etaloniniu IMM metodu, pagal 

medynų plotus  % 
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Išvados 

 

1. Įvertinus brandžių pušynų tūrio skirtumus, paaiškėjo pagrindinės nukrypimo nuo etaloninio metodo priežastys. 

Atlikus 45 miško sklypų tūrio įvertinimą ir analizę pagal pasirinktus kriterijus: miško augavietes, medyno 

skalsumą, rūšinę sudėtį, miško sklypo dydį, paaiškėjo, kad didžiausi  nukrypimai, matuojant SMI metodu nuo  

pasirinkto  etaloninio (IMM) matavimo metodo  tūriai gauti apie 12 %  didesni  yra Ncl,Ubl augaviečių, 7 % – 

medynų, kurių skalsumas yra 0,9–0,8,  4 % – medynų, kurių  sudėtis yra 7P+kita rūšis,  o 16 %  mažesni  Lcl 

augaviečių 10 % – medynų,  kurių  skalsumas yra 0,4, –ir 5 % –  kai miško sklypas yra mažesnis  kaip 1ha. 

2. Įvertinus brandžių medynų tūrį pagal pagamintą medienos produkciją, jis visada buvo mažesnis už žalių medžių 

stiebų tūrį. Lyginant pagamintos medienos produkcijos tūrius su medyno tūriu, gautu matuojant IMM 

(etaloniniu) metodu, matyti, kad drėgnų Ubl augaviečių  medynų tūris mažesnis 8 % , kai medyno sklypo plotas 

mažesnis  nei 1ha, tūris mažesnis tik 3 %. Nedaug didesnis tūris nustatytas ir  kai medyno sudėtis yra 6P+kita 

rūšis – tik 2,5 %, ir kai miško sklypas yra didesnis  nei 3,1ha – tik 1,5  %. 

3. Skirtingų medynų 1 ha medienos tūrio skirtumai yra dideli. Analizuojant atskirai kiekviename taksaciniame 

sklye gautus medynų tūrius, nustatytus SMI metodu, ir lyginant jį su etaloniniuIMM metodu nustatytu tūriu, 

tūrių nukrypimas procentais 1ha yra didelis ir kai kurių sklypų 1 ha medyno tūris  net  49 % gautas mažesnis 

arba 38 % didesnis , bet lyginant visų sklypų vidurkį jis yra tik 1,08 % didesnis už IMM  metodu matuotą tūrį. 

Medynų tūris pagal pagamintą medienos produkciją: skirtingų sklypų medienos kiekiai,  lyginant su etaloniniu 

IMM  metodu matuotais tūriais, skirtumai 1ha  sudarė  ne didesnį  ir  ne  mažesnį kaip 10 % nukrypį, o visų 

sklypų tūrių vidurkis yra tik 0,35 % didesnis už IMM  metodu gautus tūrius. Neišvengiamas atliekų tūris 

(kelmai, viršūnės, žievė nuo padarinių sortimentų) ir kirtavietės medienos nuostoliai dėl objektyvių priežasčių 

kiekviename brandžiame pušyne nevienodi. 
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VOLUME DETERMINATION OF MATURE PINE FORESTS BY STANDWISE 

INVENTORY, COMPARTMENT FELLING MATERIAL AND OUTPUT 

(ASSORTMENTS) PRODUCED IN SMALININKAI FOREST DISTRICT 

 

Marius RIMKUS 

 
Summary 

 

The Research has been carried out in Jurbarkas state forest enterprise, Smalininkai forest district. Clear-cut volumes 

have been determined in mature pine stands over the period of 2010 – 2015 using three different methods: a 

selective method for measuring trees (standwise forest inventory), on the basis of the compartment felling material 

(continuous method for measuring trees) and the timber output. Volume differences obtained through applying the 

said three methods in the selected area have been compared against forest site types, stocking level, stand species 

and the area size. Continuous method for measuring trees has been taken as a standard. Forty five (45) clear-cut pine 

compartments have been selected for the purpose of the research with the total area of 76.1 ha.The total volume of 

the area under the research and the timber output volume which have been obtained through a selective method for 

measuring trees exceed the total volume obtained through a continuous method for measuring trees by 1.08% and 
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0.35% respectively. When applying a selective method for measuring trees, the most significant deviations in 

volume have been observed with respect to forest sites and the stocking level, while comparisons against stand 

species and the area size have resulted in least deviations. The most significant deviations in the output volume have 

been obtained with respect to forest sites and the area size, and the least deviations with respect to the stocking level 

and stand species. 

 

Key words: mature pine forest, stand volume, forest site, stocking level, stand species, selective method for measuring 

trees, continuous method for measuring trees, timber output. 
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Miškotvarkos ir medienotyros  mokslinė sekcija 

 

STOCHASTINIŲ MEDŽIŲ AUKŠČIŲ MODELIŲ ĮVERTINIMAS KURŠIŲ NERIJOS 

KALNINĖS PUŠIES MEDYNUOSE 
 

Rokas ŠTURMA 

Santrauka 

Medžių skersmenys išmatuojami medyne kur kas greičiau nei aukščiai, kurių matavimas yra dažniausiai 

kompleksinis, brangus ir atimantis daug laiko. Medžio aukščio priklausomai nuo skersmens matematiniai 

modeliai yra naudojami kaip patogus nežinomų medžių aukščių įvertinimo būdas. Šiuos modelius galima 

naudoti medyno augimui ir našumui modeliuoti ar vidutiniam tūriui medyno skaičiuoti, tačiau juos būtina 

kruopščiai adaptuoti konkrečiai medžių rūšiai ir kalibruoti parametrus atsižvelgiant į medyno ypatybes. Darbe 

analizuojami 11 medžio aukščio regresinių modelių, tarpe kurių  6 yra paprastieji (priklausantys tik nuo 

skersmens krūtinės aukštyje ) ir 5 apibendrintieji modeliai (priklausantys ne tik nuo skersmens krūtinės aukštyje 

, bet ir nuo sklypo kintamųjų – vidutinio amžiaus, aukščio, skersmens ir pan.). Darbe buvo gauti nežinomų 

parametrų įverčiai ir  jų standartinės paklaidos. Modeliams palyginti buvo naudojami statistiniai indeksai ir 

liekanų vizualinė analizė. Analizės metu buvo nustatytas tinkamiausias regresinis aukščio modelis, kuris 

tolesnėje darbo eigoje bus apibrėžtas stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis .    

Pagrindiniai žodžiai: medžio aukščio modeliai, statistiniai indeksai, vizualinė analizė. 

Įvadas 

XIII–XVI a. natūraliam Kuršių nerijos kraštovaizdžiui buvo būdingos mišriu mišku apaugusios pirminės 

(parabolinės) kopos. Tačiau nuo XV–XVI a. nerijoje buvo intensyviai pradėti kirsti medžiai, pjaunamos marių 

pakrantėje augančios nendrės (naudotos stogų dengimui). Visa tai trikdė gamtinę pusiausvyrą. XVII–XVIII a. nerija 

pavirto dykuma (www.neringa.lt/index...). Pustomi nerijos smėlynai daug rūpesčių kėlė ir Klaipėdos uostui. 

Susikaupusios mariose ragų pavidalu ar įvirtusios į marias kopos siaurindavo ir seklindavo farvaterį, laivai negalėdavo 

įplaukti ar išplaukti iš uosto. 1825 m. kopų apželdinimo darbams pradėjo vadovauti Georgas Davidas Kuvertas – pradėti 

sodinti želdiniai. Pradžioje mėginta sodinti paprastąsias pušis (Pinus sylvestris) ir tikėtasi vystyti pramoninę 

miškininkystę. Tačiau atšiauriomis sąlygomis paprastosios pušys augti negalėjo ir nuspręsta atsisakyti pramoninio 

miško idėjos ir sodinti kalnines pušis (Filipavičiūtė, 2005). Pušys buvo atvežtos iš Danijos. Buvo manoma, kad jų 

šaknys geriausiai sulaiko smėlį ir įsisavina drėgmę (www.neringa.lt/index...). 
Medžio skersmuo ir aukštis – individualūs medžių  parametrai, vis dar išliekantys pagrindiniais matavimais 

medynų inventorizacijoje. Taip pat šie parametrai būtini norint apskaičiuoti medyno tūrį (Dorado, 2006). Medžio 

skersmuo gali būti išmatuotas greitai, lengvai ir tiksliai, tačiau visų medžių aukščių matavimas yra dažniausiai 

kompleksinis,  ilgai trunkantis  ir  brangus (Sharma, Parton, 2007). Aukštis  dažniausiai  matuojamas  naudojant 

instrumentus, paremtus kampo ir atstumo įvertinimais (Tome, 2010). Todėl šis matavimas sukelia problemų, ypač, 

didelio skalsumo medynuose, kur medžio kamienai yra  įvairiųformų (Arabatzis, 2015). Žinant, jog skersmenys ir 

aukščiai tarpusavyje yra tampriai koreliuoti, patogus būdas  nustatyti medžio aukštį pagal  aukščio kreivę (matematinė 

aukščio nuo skersmens priklausomybės lygtis). Intensyviam miško naudojimui, valdymui ir  medienos gamybai reikia 

labai tikslių matematinių modelių, kurie leistų įvertinti taksacinius rodiklius ir  jų dinamiką. Matematinių modelių 

panaudojimo galimybės (tikslumas, laiko priklausomybė, biologiniai veiksniai, lankstumas) turi būti kruopščiai įvertinti 

ir patikrinti prieš naudojant juos augimo ir našumo simuliavimui (Zhang, 1997).  

 

Darbo tikslas – įvertinti stochastinius medžių aukščio modelius atliekant jų statistinę analizę. 

 

Uždaviniai 

1. Nustatyti pasirinktų regresinių modelių nežinomus parametrus, naudojant Kuršių nerijos kalninių pušų 

duomenis. 

2. Įvertinti pasirinktų regresinių modelių statistinius indeksus. 

3. Atlikti regresinių modelių skaitmeninę ir vizualinę analizę. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

Kalninės pušies medynai, esantys Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje. 

Tyrimų metodika 
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Matavimai atlikti Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, kalninės pušies medynuose. Buvo išdėstytos 31 

skritulinės tyrimo aikštelės (bareliai), kurių kiekvienos plotas buvo 150 m
2
. Medynų amžius varijuoja nuo 53 iki 123 

metų, skalsumas nuo 0,7 iki 1,3. Iš viso išmatuoti 7005 medžiai (kurių skersmuo krūtinės aukštyje pamatuotas 

slankmačiu 0,1mm tikslumu (vidutiniškai 226 medžių kiekvienoje aikštelėje).  Kas dešimto medžio 1 cm tikslumu 

teleskopine matuokle (išlinkusių, kreivų medžių – juosta) išmatuotas aukštis. Buvo išmatuotas 702 medžių aukštis.  

Medžių aukščiui skaičiuoti buvo pasirinkti literatūroje plačiausiai aptarti 11 medžio aukščio šie matematiniai 

modeliai: Michailoff (1943), pusiau logaritminis, Assmann (1943), Petterson (1955), Korsun (1935) ir q-eksponentinis 

(Rupšys ir Petrauskas, 2010) .  

Taikant regresinės analizės metodus ir naudojant MAPLE simbolinę algebros sistemą buvo įvertinti modelių 

nežinomi parametrai.  

Modelių tinkamumas toliau vertintas pagal šiuos statistinius indeksus: poslinkį, santykinį poslinkį, tikslumą, 

determinacijos koeficientą, Akaike ir  Bajeso informacinį kriterijų. Pagal šiuos indeksus ir  vizualinę liekanų analizę 

buvo nustatomas tinkamiausias aukščio modelis. Renkant geriausią modelį buvo atsižvelgiama į statistinių indeksų 

įverčius: a) kuo mažesnės poslinkio ir  santykinio poslinkio reikšmės; b) geresniu modeliu laikomas tas, kurio 

determinacijos koeficientas yra didesnis; c) vertinant modelius pagal informacinius indeksus žiūrima, jog šie būtų kuo 

mažesni. 

Vizualinė modelių analizė buvo atliekama modeliuojant regresinių modelių liekanų priklausomybę nuo 

prognozuojamų medžių aukščio reikšmių. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Gauti visų modelių nežinomų parametrų įvertinimai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Aukščio modelių nežinomų parametrų įvertinimai 

Modelio 

pavadinimas 

Lygtis β0 β1 β2 β3 a1 a2 

Michailoff 
ℎ = 1,3 + 𝛽0 ∙ 𝑒−

𝛽1
𝑑  

6,87 4,13     

Pusiau logaritminė ℎ = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ ln 𝑑 0,73 2,19     

Assmann ℎ = 𝛽0 + 𝛽1𝑑 + 𝛽2𝑑2 1,42 0,57 -0,003    

Petterson 
ℎ = 1,3 + (

𝑑

𝛽0 + 𝛽1𝑑
)3 

1,05 0,49     

Korsun ℎ = 𝑒[𝛽0+𝛽1∙ln 𝑑+𝛽2∙𝑙𝑛2𝑑] 0,67 0,31 0,100    

q-exp 

ℎ = 1,3 + 𝛽0 (1 − [1 − 𝛽1(1 − 𝛽3)𝑑]
#

1
1−𝛽3)

𝛽2

 

5,94 0,10 1 0,09   

Michailoff 

apibendrintas ℎ = 1,3 + (𝑑0 − 1,3)𝑒
𝛽0(

1
𝑑

−
1

𝑑0
)
 

-1,99      

q-exp (+A) 

ℎ = 1,3 + 𝛽0 ∙ 𝐴𝑎1 (1 − [1 − 𝛽1(1 − 𝛽3)𝑑]#

1
1−𝛽3)

𝛽2

 

 

580,62 0,01 1 10,82 -0,33  

q-exp (+d0) 

ℎ = 1,3 + 𝛽0 ∙ 𝑑0
𝑎1 (1 − [1 − 𝛽1(1 − 𝛽3)𝑑]#

1
1−𝛽3)

𝛽2

 

 

67,56 0,01 1 105,87 0,72  

q-exp (+h0) 

ℎ = 1,3 + 𝛽0∙ℎ0
𝑎1 (1 − [1 − 𝛽1(1 − 𝛽3)𝑑]#

1
1−𝛽3)

𝛽2

 

 

0,85 0,35 1 1,35 1,08  

q-exp (+d0;+h0) 
ℎ = 1,3 + 𝛽0 ∙ 𝑑0

𝑎1 ∙ ℎ0
𝑎2 (1 − [1 − 𝛽1(1

− 𝛽3)𝑑]
#

1
1−𝛽3)

𝛽2

 

 

2,29 0,16 1 3,92 -0,50 1,47 

Ne visi  pateikti modeliai yra vienodai tinkami  ir patikimi. Todėl reikia įvertinti jų statistinius indeksus, kurie 

yra pateikti 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Modelių tinkamumo matai 

Modelio 

pavadinimas 

Poslinkis 

(E) 

Santykinis 

poslinkis 

(MP) % 

Tikslumas 

(pr) 

Determinacijos 

koeficientas 

(R
2
) 

Akaike 

informacinis 

kriterijus (AIC) 

Bajeso 

informacinis 

kriterijus (BIC) 

Michailoff 1,9·10
-2

 -2,47% 0,734 0,5343 4180,1867 4198,4083 

Pusiau logaritminė 8,67·10
-10

 -3,33% 0,734 0,5338 4181,0081 4199,2295 

Assmann -2,01·10
-10

 -3,42% 0,702 0,5718 4110,7629 4128,9787 

Petterson 1,72·10
-2

 -2,53% 0,718 0,5543 4149,4608 4167,6823 

Korsun -6,96·10
-6 

-3,42% 0,702 0,5715 4111,2172 4129,4330 

q-exp 8,46·10
-3

 -2,99% 0,701 0,5751 4115,7459 4133,9674 

Michailoff 

apibendrintas 

6,03·10
-2

 0,28% 0,423 0,8458 3403,1097 3421,3311 

q-exp (+A) 2,4·10
-3

 -3,08% 0,667 0,6150 4046,4004 4064,6219 

q-exp  (+d0) -6,87·10
-3

 -2,91% 0,593 0,6961 3880,1470 3898,3704 

q-exp (+h0) -5,13·10
-3

 -1,84% 0,444 0,8298 3472,5695 3490,7909 

q-exp (+d0;+ h0) -4,3·10
-3 

-1,79% 0,423 0,8451 3406,4331 3424,6545 

 

Kadangi pirmieji šeši modeliai yra paprastieji (priklauso tiktai nuo skersmens), jų statistiniai indeksai labai 

skiriasi nuo likusių penkių modelių, pavyzdžiui, Michailoff apibendrinto modelio determinacijos koeficientas buvo 

0,8458, o paprasto Michailoff modelio determinacijos koeficientas buvo  0,5343. Atitinkamai su nedideliais  skirtumais 

siejosi ir kiti statistiniai indeksai. Atrinkti du geriausi modeliai: Michailoff apibendrintas ir q-exp (+d0;+h0). Jų 

statistiniai indeksai labai nedaug skyrėsi: determinacijos koeficientas atitinkamai Michailoff apibendrintame modelyje 

buvo 0,8458 ir 0,8451, o modelių tikslumas buvo vienodas (0,423). 

Vizualiniam vertinimui buvo pasitelkti liekanų nuo prognozuojamo aukščio grafikai. Dviejų blogiausių ir 

dviejų geriausių modelių grafikai pateikiami  1, 2, 3, 4 paveiksluose. 

 

1pav. Michailoff modelio liekanų grafikas     2pav. Pusiau logaritminio modelio liekanų grafikas 

 

3pav. Michailoff apibendrinto modelio liekanų grafikas    4pav. q-exp (+d0;+ h0) modelio liekanų grafikas 

Iš  pateiktų grafikų aiškiai matyti, kad Michailoff ir pusiau logaritminiai modeliai (1, 2 pav.) mažina 

aukščiausių ir žemiausių medžių reikšmes (neparametrinė LOWESS kreivė  išlinksta nuo xašies esant mažam ir 

dideliam prognozuojamam aukščiui (nuo 1 iki 2 metrų)). Michailoff apibendrintas modelis (3 pav.) ir q-exp (+d0;+h0) 

modelis (4 pav.) neturi tokių LOWESS kreivės nukrypimų nuo x ašies. Lyginant geriausius modelius,  pastebėta, kad 

Michailoff apibendrinto modelio LOWESS kreivės svyravimai yra didesni (žemiems– 0,3 m ir aukštiems medžiams – 

0,2m). Tuo tarpu q-exp (+d0;+h0) modelio nukrypimai buvo artimi 0. Todėl, remiantis modelių statistinių indeksų 

įvertinimu ir  vizualinės analizės rezultatais, buvo nuspręsta, jog q-exp (+d0;+h0) modelis yra labiausiai tinkamas 

modeliuoti kalninių pušų aukštį Kuršių nerijoje. 
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Išvados 

1. Naudojant MAPLE simbolinę algebros sistemą patikimai įvertinti nežinomi modelių parametrai. 

2. Atlikus regresinių modelių statistinių indeksų įvertinimą nustatyta, jog paprastieji (tiesiniai, netiesiniai) ir 

apibendrintieji modeliai (su atsitiktiniais sklypo kintamaisiais)  yra pranašesni negu paprastieji modeliai. 

Geriausi rezultatai   buvo gauti Michailoff apibendrintu ir q-exp (+d0;+h0) modeliais. 

3. Atlikta liekanų nuo prognozuojamų aukščių vizualinė analizė parodė, kad tinkamiausias naudoti  q-exp 

(+d0;+h0) modelis, kurio LOWESS kreivės svyravimai buvo mažiausi. 

4. Remiantis statistinių indeksų ir  vizualinės analizių rezultatais, nustatyta, kad tinkamiausias regresinis 

modelis prognozuoti kalninių pušų, augančių Kuršių nerijoje, aukštį yra q-exp (+d0;+h0) modelis. 
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STOCHASTIC TREE HEIGHT MODELS EVALUATION IN KURŠIŲ NERIJA 

MOUNTAIN PINE STANDS 

 
Rokas ŠTURMA 

 

Summary 

 

Tree diameters are much more easily and quicker done measurements in stand than tree heights. These 

measurements are combined, expensive and time consuming. Those tree height mathematical models are used in 

tree’s average volume estimation in the stand and also models are very comfortable way to evaluate unknown 

tree heights because of correlation between height and diameter. Those models can be used for long- term 

growth and productivity modelling, but also they require precision in adaptation for specific tree species, and 

parameters calibration, focusing in a features of a stand.  There are 11 tree height regression models analyzed in 

this paper: 6 of them are simple (depend to diameter at breast height) and 5 generalized models (depend to 

diameter at breast height and specific plot variables like- average age, height, diameter and etc.). Statistical 

indexes and unknown parameters are estimated from all these models. The main goal is to get the best tree height 

model from one of these, which can be used in mountain pine volume estimation. Unknown parameters and their 

standard errors was estimated. For models’ comparison statistical indexes and residues visual analysis was used. 

Due the analysis “the best” regression height model was estimated and which will be specified by the stochastic 

differential equations. 

Keywords: tree height models, statistic analysis, visual analysis. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 
 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS NATŪRALIŲ BUVEINIŲ ĮSTEIGIMO POTENCIALI 

ĮTAKA MIŠKININKAVIMUI MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 

Nerijus PIVORIŪNAS 

 

Santrauka 

 

Straipsnyje aptariama Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimo potenciali įtaka VĮ Tauragės 

miškų urėdijos miškų ir miškininkavimo raidai. Buveinės planuojamos įsteigti 3971 ha plote, jame III–IV grupės 

medynai sudaro 3530 ha. Naudojant simuliatorių „Kupolis“ buvo sumodeliuota miškų būsena 100 metų į ateitį ir 

palygintos medynų dendrometrinės charakteristikos, medienos naudojimo apimtys bei už medieną gaunamos 

pajamos esant dviem galimiems ateities scenarijams: i) miškininkaujama pagal dabar esamą miškininkavimo 

teisinę bazę ir principus visuose miškuose ir ii) medynuose, kuriuose siūloma įsteigti buveines, miško ūkio veikla 

nevykdoma. Nustatyta, kad Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimas VĮ Tauragės miškų urėdijos 

miškuose šiek tiek pagerina miško dendrometrines charakteristikas, kurios gali būti siejamos su biologinėmis 

vertybėmis, tačiau pajamos už medieną tampa 22,4 % mažesnės per tirtą 100 metų laikotarpį. Taip pat 

konstatuota, kad naudojant simuliatorių „KUPOLIS“ galima modeliuoti miškų ir miško ūkio raidą esant 

skirtingoms miškininkavimo sąlygoms, tačiau simuliatoriaus funkcionalumas turi būti tobulinamas. 

Pagrindiniai žodžiai: miškininkavimo scenarijai, simuliatorius, miško naudojimas, EB svarbos natūralios 

buveinės. 

 

Įvadas 

 
Nuo senų laikų žmogų domina, kas bus rytoj, po dešimties, dvidešimt ar po šimto metų. Tą patį klausimą sau 

užduoda ir visuomenė, galvodama apie Lietuvos miškų ateitį. Profesionalo miškininko formuluojami tokio pobūdžio 

klausimai susiję su miškininkavimo sprendimais, kuriuos reikia priimti šiuo metu ir kurie nulems miškų raidą ateityje, 

kurios pats sprendimų priėmėjas dažniausiai nesulauks. Miškininkavimo sprendimų pasiūlymus apibendrina 

miškotvarka. Miškotvarkos darbų tikslas – parengti darnaus ir suderinto su visuomenės ir savininkų reikmėmis, miškų 

bei aplinkos apsaugos politikos reikalavimais valdos miško išteklių naudojimą (Miškotvarkos darbų..., 2012). Nors 

Lietuvos miškotvarka išsikelia ilgalaikius uždavinius, tokius kaip optimizuoti medynų amžiaus struktūrą ir pan., 

planuojama per daug nesigilinant į priimamų sprendimų galimą poveikį ir nesiekiama jų optimizuoti. 

Numatyti miškų ateitį galima pasitelkus įvairias sprendimų priėmimo paramos sistemas, miško raidos ir jo 

naudojimo simuliatorius. 1997–1999 metais Lietuvoje buvo sukurtas ir šiuo metu veikia simuliatorius „KUPOLIS“. Jis 

skirtas atlikti medyno augimo ir naudojimo modeliavimą laike sklypo, konkrečios miškų urėdijos ar visos šalies 

lygmenimis (Petrauskas, Rupšys, 2012). Simuliatorius „KUPOLIS“, rengiant vidinės miškotvarkos projektus, naudotas 

2000–2005 metais, stengiantis pažvelgti į miško naudojimo perspektyvas, aptarti įvairių miškininkavimo scenarijų 

galimas pasekmes, taip pat atliekant pajamų ir išlaidų įvertinimą. Šiuo metu modelis tobulinamas, didinamas modelio 

funkcionalumas, bandoma susieti miškininkavimo ir miškų politikos scenarijų modeliavimą (Mozgeris ir kt., 2014). 

Miškininkavimo scenarijų reikšmė išryškėja tada, kai norima patikrinti įvairių politinių sprendimų įtaką miškui ir 

visuomenei. Taip galima optimizuoti politinių sprendimų pasirinkimą, išvengti neigiamo poveikio ar optimizuoti 

teigiamąsias jų puses. Straipsnyje aptariamas miškininkavimo scenarijų modeliavimo diegimas miškotvarkoje, kaip 

pavyzdį testuojant vieno politinio sprendimo – Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimo įtaką miško ūkio 

tvarumui VĮ Tauragės miškų urėdijoje. 

EB (Europos Bendrijos) svarbos natūrali buveinė – tai sausumos arba vandens plotas, išlaikęs visiškai natūralius 

ar pusiau natūralius jam būdingus geografinius, gyvosios ir negyvosios gamtos požymius (Aplinkos ministerija, 2014). 

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsauga – viena svarbiausių Europos Sąjungos aplinkosauginės teisės 

įgyvendinimo užduočių. Lietuva yra pirmoji tarp Baltijos valstybių, atlikusi Europos Bendrijos svarbos natūralių 

buveinių inventorizaciją (Aplinkos ministerija, 2014). 2011–2015 m. atliktos EB svarbos natūralių buveinių 

inventorizacijos medžiaga paskelbta geoportal.lt tinklalapyje. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių visoje 

šalyje inventorizacija atlikta remiantis EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovu, kurį 2012 metais 

parengė Gamtos tyrimų centro specialistai. Lietuvoje natūralios buveinės sudaro apie 7 proc. teritorijos, iš viso yra 54 

Europos Bendrijos svarbos buveinių tipai (Aplinkos ministerija, 2014). 

Miškas, kaip gamtos ir kraštovaizdžio komponentas, visuomenėje taip pat vertinamas nevienodai: vieni grožisi 

senais pušynais ir piktinasi pakelėse matomomis kirtavietėmis. Kitiems kaip tik patinka atvirų ir apaugusių erdvių 

mozaika. Akivaizdu, kad miškingas kraštovaizdis yra žmogaus veiklos atspindys, o požiūris į jį priklauso nuo 

visuomenėje vyraujančių vertybių, žinių ir sąmoningumo. Kita vertus, Lietuva yra įsipareigojusi laikytis tvaraus miško 

ūkio principų, kurie deklaruoja miško ekonominių, socialinių ir ekologinių funkcijų darną. Europos Bendrijos svarbos 

natūraliose buveinėse ūkininkavimas – labai ribotas. Tad klausimas – kiek jų įsteigimas efektyvus ateities gamtinių 
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vertybių bei prarandamos ekonominės naudos požiūriu, ypač aktualus šiuo metu, tačiau ne neapibrėžtoje ateityje, kai 

politinių sprendimų atšaukti nebus galima. 

 

Šio straipsnio tikslas yra pademonstruoti miško išteklių dinamikos ir naudojimo simuliatoriaus „Kupolis“ 

funkcionalumą EB svarbos buveinių įtakai VĮ Tauragės miškų urėdijos ateities miškų tvarumui įvertinti. Kartu yra 

diskutuojamas simuliatoriaus potencialas rengiant vidinės miškotvarkos projektus. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių galimą išskyrimo įtaką miško charakteristikoms ir jo 

naudojimo apimtims ateityje miškų urėdijos lygmeniu pasitelkiant simuliatorių „Kupolis“. 

2. Įvertinti simuliatoriaus „Kupolis“ taikymo aspektus modeliuojant miško rodiklių dinamiką, naudojimo 

apimtis miškų urėdijos lygmeniu. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimo objektas – VĮ Tauragės miškų urėdijos miškai, dėmesys koncentruojamas į valstybinės reikšmės miškus. 

2014 metais objekte atlikta valstybinė sklypinė miškų inventorizacija, kurios duomenimis yra grindžiamas tolesnis 

tyrimas (Valstybinė miškų tarnyba, 2015).VĮ Tauragės miškų urėdijos teritorijoje inventorizuotas bendras visų 

nuosavybės ir valdymo formų miškų plotas yra 55,3 tūkst. ha, iš jo 54,1 tūkst. ha miško žemės. Teritorijos miškingumas 

– 37,3 %. VĮ Tauragės miškų urėdijos valdomas plotas yra 32 567 ha, iš jo patikėjimo teise valdomų valstybinės 

reikšmės miškų – 32 524 ha ir 43 ha kitų plotų (užstatytos teritorijos ir kt.). Miško žemė sudaro 31 844 ha. Miškai pagal 

ūkininkavimo tikslus ir pagrindinę funkcinę paskirtį priskirti miškų grupėms: I grupės (rezervatinių) miškų nėra, II 

grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniai miškai) sudaro 5,9 % (1907 ha), III grupės (apsauginiai miškai) – 9,0 % 

(2912 ha) ir IV grupės (ūkiniai miškai) – 85,1 % (27 705 ha) ploto. Tyrimo objektas reprezentuoja atvejį, orientuotą į 

pagrindinio ir tarpinio naudojimo apimčių nustatymą VĮ Tauragės miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose 

valstybinės reikšmės miškuose, III–IV miškų grupėse. 

Bendras medynų tūris yra 7,7 mln. m
3
, vidutinis medynų tūris hektare – 254 m

3
, brandžių medynų – 363 m

3
, 

vidutinis tūrio prieaugis sudaro 7,82 m
3
/ha. Vidutinis medynų skalsumas yra 0,77, vidutinis visų medynų amžius – 53 

metai. 

Pagal vyraujančią rūšį vyrauja eglynai – 44,3 %, pušynai – 23,1 % medynų ploto, iš kietųjų lapuočių ąžuolynai – 

1,6 % ir skroblynai – 0,2 %. Minkštųjų lapuočių medynai sudaro 30,8 %, iš jų beržynai sudaro 14,1 %, juodalksnynai 

11,5 % medynų ploto. Miškuose vyrauja tikslinių medžių rūšių medynai, daug brandžių medynų (III–IV miškų grupių 

miškuose – 28 proc., tai galima vertinti ir kaip privalumą, ir kaip trūkumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis 

tokių medynų yra perbrendę), medynai pakankamai (atsižvelgiant į augaviečių sąlygas) našūs (beveik 56 proc. jų – Ia ir 

I bonitetinių klasių). Pagrindinių medžių rūšių medynų pasiskirstymas amžiaus klasėmis pateiktas 1 pav. 

 

 
1 pav. VĮ Tauragės miškų urėdijos eksploatacinio fondo medynų III–IV miškų grupėse amžiaus klasių struktūra 

(abscisių ašyje – amžius, ordinačių – atitinkamos vyraujančios medžių rūšies medynų ploto procentas) 

 

Miškų urėdijos administruojamoje miškų teritorijoje valstybės saugomos teritorijos iš viso užima 8945,3 ha, arba 

16,2 % viso miškų ploto. Saugomos teritorijos užima 17,8 % viso urėdijos valdomo valstybinės reikšmės miškų ploto, 

arba 5797,9 ha. Vykdydama miškų sertifikavimo (FSC) keliamus reikalavimus, Tauragės miškų urėdija yra 

įsipareigojusi saugoti ir nekirsti miško sklypų, sudarančių ne mažiau kaip 5 % iš viso miškų urėdijos administruojamo 

valstybinės reikšmės miško žemės ploto. Teritorijos, įtrauktos į Tauragės miškų urėdijos neliečiamų plotų sąrašą, bus  

saugomos ir nekertamos, paliekant jas natūraliai raidai ir biologinei įvairovei. Šios teritorijos yra išskirtos Tauragės 

miškų urėdo 2007 m. kovo mėn. 16 d. įsakymu Nr. UĮ-40, įtraukiant visas kerines miško buveines (KMB ir PKMB), 

kurių bendras plotas 528,5 ha, bei urėdijos teritorijoje esančią Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato dalį (bendras 
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plotas 2470 ha). Be (FSC) keliamų reikalavimų ir saugomų teritorijų esančių apribojimų miškuose, svarbią reikšmę 

visais aspektais gali turėti  EB svarbos natūralios buveinės. VĮ Tauragės miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje 

bendras visų nuosavybės ir valdymo formų miškuose europinės svarbos buveinių plotas yra 7,4 tūkst. ha, iš jo urėdijos 

patikėjimo teise valdomuose plotuose 4,1 tūkst. ha miško žemės. Valstybinės reikšmės miškuose III–IV miško grupėje, 

kur vykdoma pagrindinė ūkinė veikla, europinės svarbos buveinės sudaro 3,5 tūkst. ha medynų ploto. Ūkininkavimą  ir 

apsaugą EB natūralių buveinių numato Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (2004).  

 

Tyrimų metodika 

 

EB svarbos natūralių buveinių įtaka miško ūkiui VĮ Tauragės miškų urėdijoje įvertinta palyginant miško 

naudojimo apimtis ir medynų taksacinius rodiklius, charakterizuojančius biologines miško vertybes 100 metų periode 

nuo 2016 metų. Palyginti du miškininkavimo scenarijai – I) „Atskaitos“, kurio atveju miškininkavimas modeliuotas 

vadovaujantis prielaida, kad jis bus sąlygotas dabar galiojančios miškininkavimo teisinės bazės, miškininkavimo 

metodų ir technologijų, bei vadovaujantis dabar esamais augimo eigos modeliais ir II) „Rezervatų režimas visose 

numatomose EB svarbos buveinėse“, kuris toliau tekste įvardijamas „Buveinės“. Pastaruoju atveju taikytos tokios 

pačios miškininkavimo prielaidos kaip ir pirmu atveju, tik visuose sklypuose, kur išskirta buveinė, miškininkavimas 

modeliuojamas pagal I miškų grupės miškininkavimo programas (t. y. miško ūkinė veikla nevykdoma). 

VĮ Tauragės miško auginimo ir naudojimo scenarijai buvo formuojami panaudojant 2014 metų sklypinės miškų 

inventorizacijos duomenis. Dendrometrinių charakteristikų dinamika nagrinėta visuose urėdijos valstybinės reikšmės 

miškuose. Duomenys eksportuoti į duomenų bazių sistemos „L“ duomenų struktūrą, kuri naudojama simuliatoriuje 

„Kupolis“. Naudoti aktualizuoti miškų inventorizacijos duomenys, atitinkantys 2016 metų sausio 1 d. būklę. 

Išvesties duomenys, amžiaus klasių lentelės, vidutiniai medynų taksaciniai rodikliai, naudojimo apimtys per 

vykmetį, taip pat gaunamos pajamos ir išlaidos per vykmetį  buvo sukurti naudojant „Kupolio“ priemones. 

Suformuoti normatyvai, išreiškiantys įvairius miškininkavimo scenarijus. Spygliuočiams ir kietiesiems 

lapuočiams taikytas  20 metų kirtimo amžiaus prailginimas, 15 metų kirtimo amžiaus prailginimas – minkštųjų lapuočių 

medynams. „Atskaitos“ scenarijus yra Miškotvarkos mokslinės techninės tarybos posėdžio protokolu (2015 m. gegužės 

21 d. Nr. 36) patvirtintų naudojimo apimčių tąsa. Taikant miškininkavimo scenarijų „Buveinės“, ūkininkaujama taip 

pat, kaip ir „Atskaitos“ scenarijuje, tik mažesniame plote. Siekiant atlikti skaičiavimus, iš ūkinio ploto yra eliminuoti 

sklypai, kuriuose siūloma steigti EB svarbos natūralias buveines (medynų plotas  3971 ha, iš jų III–IV grupės medynai 

– 3530 ha). Tai buvo padaryta atrinktiems sklypams, priskiriant kaip I miškų grupės ūkinį režimą. Siekiant integruoti 

buveinių grafinius duomenis į „L“ duomenų bazių formatą, naudota tokia schema: grafiniai buveinių duomenys susieti 

su grafiniais miškų inventorizacijos duomenimis, jie įkeliami į MKIIS bazes, iš jų duomenys konvertuojami į „L“ 

duomenų bazę. 

Atnaujintas miškininkavimo kaštų ir pajamų normatyvas. Išlaidos želdiniams įveisti pagrįstos Kaimo plėtros 

programoje 2014–2020 m. numatytomis miško įveisimo išlaidomis, diferencijuotos pagal medžių rūšis (drebulei ir 

baltalksniui nenumatomos). Išlaidos paramai savaiminiam atžėlimui, jaunuolynų ugdymui, medienos ruošai tarpiniuose 

ir pagrindiniuose kirtimuose įvertintos pagal vidutinius 2015 metų atitinkamų darbų įkainius valstybiniame miško 

sektoriuje. Pajamos už medieną įvertintos, atsižvelgiant į potencialią pagamintos medienos sortimentinę struktūrą 

projektuotose pagrindinio ir tarpinio naudojimo biržėse tyrimo objekte. Naudotos 2015 m. vidutinės medienos 

sortimentų kainos paruoštą medieną parduodant kelkraštyje, skelbiamos Generalinės miškų urėdijos. Skaičiavimams 

nebuvo taikytas diskontavimas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Visi scenarijai turi užtikrinti tvarų ir subalansuotą miško naudojimą. Tyrimo metu vertinta, kaip kiekvieno 

scenarijaus atveju keistųsi vidutiniai medynų rodikliai, naudojimas ar gaunamos pajamos. Skirtumus tarp šių dviejų 

scenarijų lėmė mažesnis ūkinis medynų plotas ir jų struktūra. 

Bendras pagrindinis miškų naudojimas per 100 metų laikotarpį abiejų scenarijų atvejais modeliavimo laikotarpio 

pabaigoje padidėja (2 pav.). „Atskaitos“ atveju metinis pagrindinis naudojimas pirmame dešimtmetyje (2016–2025 m.) 

projektuojamas 99,6 tūkst. m³ (stiebų su žieve medienos), paskutiniame dešimtmetyje (2106–2115 m.) projektuojama 

iškirsti 131,7 tūkst. m³. Didžiausias naudojimas pasiekiamas (2096–2105 m.) 143,3 tūkst. m³, arba 144 proc. pirmo 

dešimtmečio projektuojamos metinės apimties. Scenarijaus „Buveinės“ atveju pagrindinio naudojimo tendencijos 

išlieka panašios į „Atskaitos“, tik su mažesnėmis naudojimo apimtimis (2 pav. b). Pirmą dešimtmetį projektuojama 

iškirsti 71,8 tūkst. m³, paskutinį dešimtmetį, 2106–2115 m., pagrindinis naudojimas pasiektų 102,3 tūkst. m³, arba būtų 

43 proc. didesnis. Didžiausias pagrindinis naudojimas šiame scenarijuje pasiekiamas 2096–2106 m., metinė pagrindinio 

naudojimo apimtis sudarys 111,4 tūkst. m³, arba 60 proc. bus didesnė nei pirmo dešimtmečio. Pagrindinio naudojimo 

apimtys tiesiogiai priklauso nuo brandžių medynų ploto, aip pat nuo to, ar nėra juose apribojimų, turinčių įtakos 

ūkininkavimo režimui. Taigi, naujų apribojimų atsiradimas mažina ūkininkavimo galimybes. Būtina atkreipti dėmesį, 

kad buveinės siūlomos steigti III–IV miškų grupės miškuose, kuriuose daugiausia vykdoma ūkinė veikla. Per visą 

nagrinėjamą laikotarpį scenarijus „Buveinės“ vidutiniškai per tiriamą laikotarpį sąlygojo 25,2 % mažesnes pagrindinio 

naudojimo apimtis. 
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 2 pav. Pagrindinio naudojimo scenarijų palyginimas pagal medžių rūšis VĮ Tauragės miškų urėdijos III–IV grupių 

miškuose,  a) scenarijus „Atskaita“, b) scenarijus „Buveinės“ 

Atskirų metų miško naudojimo apimčių svyravimai priklausomi nuo medynų amžiaus klasių struktūros, kuo ji 

tolygesnė, tuo mažesni skirtumai tarp atskirų metų ar dešimtmečių.  

 
Urėdijos miškuose, jei nebūtų steigiamos buveinės, vidutinis amžius per tirtą laikotarpį sumažėja, išskyrus 

eglynus ir juodalksnynus (3 pav.). Vidutinis eglynų amžius padidėja nuo 40 metų, ir 2116 m. pasiektų 60 metų, o 

brandžiuose medynuose – nuo 86 iki 94 metų. Šių medynų amžiaus didėjimą sąlygoja esantys eglės jaunuolynų plotai, 

kurie laikui bėgant taps brandžiais medynais. III–IV miškų grupėje eglės jaunuolynai sudaro 57 proc. eglynų ploto. 

Juodalksnynuose išlieka tos pačios tendencijos, kaip ir eglynuose, vidutinis amžius padidės nuo 43 iki 46 metų, nors 

brandūs medynai šiek tiek pamažės, nuo 74 iki 73 metų. Jei būtų taikomas ūkininkavimo ribojimas (scenarijus 

„Buveinės“), išlieka tos pačios vidutinio ar brandžių medynų kitimo tendencijos. Abiejuose scenarijuose geresnės 

brandžių ar visų medynų vidutinio amžiaus kitimo tendencijos pastebimos pušynuose ir beržynuose, brandžiuose 

pušynuose amžius sumažėja nuo 115 iki 109 („Atskaita“) ar 112 („Buveinės“) metų, beržynuose nuo 73 iki, atitinkamai,  

70 ar 71 metų. 

a) b) 
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3 pav. Vidutinio visų ir brandžių medynų amžiaus kaita pagal vyraujančias medžių rūšis bei ateities scenarijų. Rodiklis 

2016 metais prilygintas 100 %, a) pušynai, b) eglynai, c) beržynai, d) juodalksnynai, e) drebulynai ir f) baltalksnynai  

 

Vidutinis visų medynų ar brandžių medynų tūris abiejų scenarijų atvejais išlaiko tas pačias kitimo tendencijas, 

kaip ir medynų amžius (4 pav.). Eglynuose ir beržynuose tūriai didėja, pušynuose ir juodalksnynuose vidutinis tūris 

mažėja. Priklausomai nuo scenarijaus, vidutinis brandžių eglynų tūris išaugtų nuo 358 iki 431 m³/ha („Atskaita“), 

brandžių beržynų nuo 322 iki 335 m³/ha, pušynuose nuo 389 iki 405 m³/ha ir, priešingai, juodalksnynuose matyti 

brandžių medynų tūrio mažėjimas nuo 377 iki 357 m³/ha. Scenarijaus „Buveinės“ atveju, priklausomai nuo 

vyraujančios medžių rūšies medyne, sukaupiama nuo 10 iki 16 proc. daugiau tūrio. Medynų vidutinį tūrį didina 

medynai, kuriuose taikomas ūkininkavimo apribojimas, taip pat mažėjantis jaunuolynų plotas. Scenarijaus „Buveinės“ 

atveju vidutinis medynų tūris didėja, tačiau ateityje mažėja brandžių ar perbrendusių medynų stabilumas, jo 

stimuliatorius „Kupolis“ neįvertina. 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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 4 pav. Vidutinio visų ir brandžių medynų tūrio kaita pagal vyraujančias medžių rūšis bei ateities scenarijų. Rodiklis 

2016 metais prilygintas 100 %, a) pušynai, b) eglynai, c) beržynai, d) juodalksnynai, e) drebulynai ir f) baltalksnynai  

Medynų tūrio kitimo tendencijos glaudžiai susietos su medynų amžiaus klasių struktūra, skalsumu, rūšine 

sudėtimi ir ūkininkavimo lygiu urėdijoje. Tauragės miškuose vyrauja „L“ hidrotopo augavietės (66 %), gana ženkli 

dalis užmirkusių ir pelkinių augaviečių (beveik 18 %), o miškų ūkio veiklai palankiausių „N“ hidrotopo augaviečių 

gana mažai (tik 16 %). Tai ir urėdijos miškų geografinė padėtis akivaizdžiai lemia nemažą vėjo pažeidimų grėsmę ir 

gali turėti įtakos ateities medynų rūšinei sudėčiai ar būklei. Medynų rūšinės sudėties kitimas pagal plotą pavaizduotas 5 

pav. Matyti, kad abiem atvejais prognozuojamos gana vienodos medynų rūšinės sudėties struktūros kitimo tendencijos, 

ir jos yra stabilesnės, nei patirtos per praėjusius 60 metų. Medynų rūšinės sudėties kitimas tiesiogiai priklauso nuo 

miško kirtimo būdo ir kokia medžių rūšimi bus atkurtos plynumos, rūšinės sudėties kitimas reguliuojamas ir ugdymo 

kirtimais. „Atskaitos“ atveju pušynų plotas per 100 metų sumažėtų 2 proc., eglynų 0,7 proc. ir, priešingai, ženklus 

beržynų plotų padidėjimas 8 proc. Džiugu matyti didesnę medžių rūšių įvairovę rūšinėje sudėtyje ir ąžuolynų ploto 

didėjimo tendenciją. Scenarinio modelio numatomas uosynų plotų didėjimas atrodo keistai ir sunkiai tikėtinas dėl 

besitęsiančio uosių džiūvimo. Medynų rūšinės sudėties kitimas pagal plotą proc.: 

2014 m. – 44,3E 23,1P 14,1B 11,5J 4,7D 1,6Ą 0,7Kt. 

2116 m. („Atskaita“) – 43,6E 21,1P 22,1B 5,7J 0,8D 2,6Ą 1,9U 1,7M 0,5Kt. 

2116 m. („Buveinės“) – 43,5E 20,9P 23,1B 5,3J 0,7D 2,7Ą 1,8U 1,7M 0,3Kt. 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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5 pav. Vyraujančių medžių rūšių plotų kaita pagal ateities scenarijų (%) 1958–2116 metais. Pilkai užštrichuoti 1958–2014 m. 

duomenys,  kai rūšinė sudėtis nustatyta pagal faktinius sklypinės miškų inventorizacijos duomenis, a) scenarijus „Atskaita“, b) 

scenarijus „Buveinės“ 

6 pav. pateikti duomenys apie tikėtinas pajamas už parduotą apvaliąją žaliavinę medieną. Prognozuojamos 

pajamos didės praktiškai visą nagrinėjamą laikotarpį. Scenarijaus „Buveinės“ atveju pajamos yra 22,4 % mažesnės nei 

„Atskaitos“ atveju. 

 

 
6 pav. Gautinos pajamos už parduotą apvaliąją žaliavinę medieną, taikant skirtingus scenarijus 

 

Straipsnyje pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad EB svarbos natūralių buveinių įsteigimas VĮ Tauragės 

miškų urėdijoje biologine prasme sąlygotų nežymų miško rodiklių pagerėjimą, tačiau pajamos už parduotą medieną 

sumažėja. Simuliatorius „Kupolis“ gali būti naudojamas vertinti miškų bei jų naudojimo dinamikai, jei būtų 

ūkininkaujama pagal skirtingus miškininkavimo scenarijus. Siūlytume ateityje politinius sprendimus testuoti naudojant 

esamų sprendimų paramos sistemų (pavyzdžiui, grindžiamų „Kupolio“ naudojimu) funkcionalumą, kad būtų galima 

visapusiškai įvertinti jų ilgalaikę įtaką miško ūkio tvarumui, kuris suprantamas kaip ekonominių, ekologinių ir 

socialinių funkcijų darna. Taip pat pastebėta, kad simuliatoriaus „Kupolis“ funkcionalumas šiems uždaviniams spręsti 

yra per mažas ir turėtų būti tobulinamas. 

 

Išvados 

 
1. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimas VĮ Tauragės miškų urėdijos miškuose šiek tiek  

pagerina miško charakteristikas, kurios gali būti siejamos su biologinėmis vertybėmis, tačiau pajamos už 

medieną tampa 22,4 % mažesnės per tirtą 100 metų laikotarpį. 

2. Naudojant simuliatorių  „KUPOLIS“ galima modeliuoti miškų ir miško ūkio raidą esant skirtingoms 

miškininkavimo sąlygoms, tačiau simuliatoriaus funkcionalumas turi būti tobulinamas. 
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EVALUATION EC NATURAL HABITATS ESTABLISHMENT ON THE POTENTIAL OF 

FORESTRY IN THE FOREST ENTERPRISE 
 

Nerijus PIVORIŪNAS 

 

Summary 

 

This article discusses the potential influence of the European Community natural habitat establishment on 

the development of forests and forestry in Tauragė forest enterprise. The habitats are planned to be 

established on the area of 3971 ha, among them forests of groups III - IV making 3530 ha. Forest 

conditions were simulated for 100 years horizon using t simulator „Kupolis“ and  dendrometric 

characteristics of stands, use of timber volume and the timber incomes were compared assuming  two 

possible future development scenarios: i) forest management under current forest management legal 

framework and the principles of all forests and ii) no forestry activities were considered in stands with  

proposed habitat assignment. We found that the European Community interest in the natural habitat 

establishment in Taurage forest enterprise slightly improves dendrometric forest characteristics that might 

be associated with biological values, but of incommes from timber is 22.4% lower over the studied period 

of 100 years. We also concluded that simulator “Kupolis” could be used to model the forest and forestry 

development under different forestry conditions, however the functionality of simulator should be 

improved. 

Keywords: forestry management, scenario simulator, forest use, European Community natural habitat 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES L.) ŽELDINIŲ PRADINIO TANKUMOĮTAKA 

MIŠKO ATKŪRIMO IR UGDYMO KAŠTAMS 

 

Darius TAMULIS, Gintautas ČINGA 

 

Santrauka 

 

Tyrimai buvo atlikti V.Į. Jurbarko miškų urėdijoje, Mociškių girininkijoje, panaudojant 1958 m., 1968 m., 1989 

m., 2004 m., 2014 m., miškotvarkų duomenis ir kartografinę medžiagą (1979 m. miškotvarkos medžiagos 

nepavyko rasti (taksoraščių ),  taip pat panaudoti miško želdinimo ( atkūrimo ir įveisimo ) projektai nuo 1959 m. 

iki 2013 m. imtinai ( išskyrus 1992 m., nes prakiurus girininkijos stogui buvo užlieti  archyvai, ir medžiaga tapo 

neįmanoma pasinaudoti ). Pradinis atskaitos taškas buvo miško atkūrimo ir įveisimo projektai, –  pagal juos buvo 

dešifruojama įvairių miškotvarkų kartografinė medžiaga ir taksoraščiai, siekiant nustatyti įvairių laikotarpių ir 

įvairių pradinių tankumų įtaką miško įveisimo ir atkūrimo kaštams ir kokią įtaką tai turi medyno formavimuisi: 

dendrometriniams parametrams, tiriamos rūšies išlikimui medyne, sudedamųjų dalių pokyčiams, tūrio 

pokyčiams pagal amžių ir atskirų miškotvarkų . Tirti tik tie miško želdymo ir atkūrimo projektai, kuriuose 

paprastoji eglė sudarė vyraujančią rūšį, dėl įvairių faktorių miško želdiniams pakeitus rūšinę sudėtį ( kai 

paprastoji eglė tapdavo vyraujančia rūšimi: sumažėjus pagrindinės kitos želdomos rūšies santykiui ( dėl 

prigijimo, žvėrių ir ligų pažaidų , dėl suvelėnėjusių dirvožemių išsivysčius stipriai žolinei augmenijai, ypač dėl 

derlingesnių sklypo vietųpildymo paprastąja egle netirti ). Nustatyta, kad pasirinktas optimalus pradinis želdymo 

tankumas (2x1m) artimas etaloninių medynų formavimo normatyvams, laiku ir intensyviai ir kokybiškai vykdant 

miško auginimo priemones jauname medyne paprastosios eglės radialinio prieaugio kulminaciją vyraujantys 

medžiai pasiekia 11–14 metų. Intensyviausio augimo metuaukščio prieaugis neretai viršija 1m. Pasirinktas 

medynų formavimo tipas iki 10 % sumažina savaiminį medžių atkritimą ir paankstina medynų techninę brandą, 

kas įgalina  Skandinavijos miškininkų pavyzdžiu ateityje sumažinti geroboniteto paprastosios eglės medynų 

kirtimo amžių. želdinių ir žėlinių Picea abies –taisyti, želdinių ir žėlinių,tarp metų ilgas brūkšnys, ha mažoji 

 
Iš viso per laikotarpį nuo 1959 m. buvo atkurta ir įveista – 833,5 ha želdinių. Iš jų paprastosios eglės – 317 ha, o 

paprastosios eglės polajinių želdinių – 117 ha. 
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Įvadas 

  

Eglės želdinių pradinis  tankumas turi didelę reikšmę, nes sąlygoja medyno našumą, jo technines savybes ir želdinių 

priežiūros trukmę, įveisimo ir atkūrimo kaštus,  taip pat yra nustatyta, kad pradinis želdinių tankumas turi įtakos būsimo 

medyno produktyvumui, stiebų nulaibėjimui, pirminių rąstų kokybei. Šiuo metu eglynai Lietuvoje užima 429,10 

tūkstančių ha, arba sudaro 20,9 % medynų ploto, ( 2013 m. miškų statistikos duomenimis).  Privačių miškų savininkams 

ir valstybinėms miškų urėdijoms ūkininkaujant rinkos ekonomikos sąlygomis ir siekiant optimizuoti eglės želdinių 

atkūrimo ir įveisimo kaštus reikėtų vertinti taikomų priemonių visumą ir kaip pasiekti maksimalią naudą per visą 

medyno auginimo periodą formuojant našius, tvarius auginančius geros techninės kokybės ir kuo stambesnių 

parametrų medienos asortimentus, kad auginami medynai per kuo trumpesnę augimo apyvartą galėtų pasiekti techninę 

brandą.  

Mokslinių tyrimų duomenimis nustatyta, kad pradinis eglės želdinių tankumas turi įtakos  

 

 želdinių įveisimo kaštams, 

 būsimų medynų produktyvumui, 

 taikomos ūkinės priemonės ir jų vykdymo laikas ir kokybė gali turėti įtakos būsimo  medyno stabilumui ir 

tvarumui, 

 eglynų atsparumui vėjo poveikiui, 

 po ugdymo kirtimų likusių medžių pažaidoms ir būsimo medyno sanitarinei būklei, 

 būsimų eglės medynų sortimentinei struktūrai, 

 būsimų eglės medynų medienos kokybei, 

 būsimų eglės medynų auginimo ir priežiūros kaštams per visą medynų auginimo periodą. 

 

Metodika 

 

Profesorius M. V. Kolpikovas 1948 m. lietuvių kalba išleistoje „Bendroji miškininkystė“ aprašė 19 a. Bohemijos 

girininko Bodaneckio pasiūlytą būdą .Jo esmė ta, kad medynas iš jaunumės auginamas retesnis. Taip Bodaneckis 

stengėsi išvystyti galingas lajas, kurios didina skersmens prieaugį. Jis patarė 1 ha sodinti  6600 sodinukų. Pagal jo 

metodą pirmasis ugdymo kirtimas prasideda jaunuolynui esant 10 metų amžiaus, o 20 metų – retinama smarkiau. Jis 

teigė, kad 25 metų amžiaus medyne užtenka palikti neiškirstų 3000 medžių, o 40 metų — maždaug pusę to kiekio (1750 

medžių 1 ha). Po to ugdomaisiais kirtimais medžių skaičius ploto vienete mažinamas, ir 60 metų eglynuose lieka ne 

daugiau kaip 700 —800 medžių 1 ha. 

Ugdant medynus, pirmiausia iškertami plonesni medžiai; be to, stengiamasi, kad neiškirstų medžių laja gerai 

išsivystytų: 25 metų amžiaus ji turi apimti visą medžio ilgį, 35 metų amžiaus — 75 % ilgio, o iki pagrindinio naudojimo 

kirtimo laja turi užimti ne mažiau kaip 30—40 % medžio aukščio. Tokia priežiūra padeda eglei net ir nelabai 

tinkamame dirvožemyje žymiai padidinti skersmens prieaugį. 

Bodaneckio metodą pripažino Bavarijos, Prūsijos, Austrijos miškininkai; jis gali būti naudojamas ir pas mus, ypač eglės 

medynuose. Tačiau taikant šitą būdą eglės medynui prižiūrėti, antrasis rąstas būna  šakotesnis  dėl to, kad medžiai turi 

stipriai išsivysčiusią ir žemai nusileidusią lają. 

E. P. Zabarovskio 1954 m. išleistame vadovėlyje „Miškų kultūros“ buvo aprašyti Timiriazevo žemės ūkio akademijos 

miške ( Eitingenas, Kondratjevas ) ir Borovo bandymų girininkijoje atlikti bandymai įvairaus tankumo želdiniuose. 

Nustatyta, kad medyno tūrio padidėjimas ne tiesiog proporcingas sodinimo tankumo didinimui: per daug tankūs 

želdiniai yra žemesnio ūgio ir mažesnio tūrio negu, pavyzdžiui, vidutinio tankumo. Per daug tankiuose želdiniuose 

stelbiamojo medyno dalies tūris didesnis negu retesniuose želdiniuose,  tokiems želdiniams reikalingos ankstesnės ir 

dažnesnės priežiūros priemonės (valymo, retinimo kirtimai). Tai ne visada naudinga, nes gaunama smulki medžiaga 

dažnai neatlygina priežiūrai padarytų išlaidų; tankiai pasodintų augalų šaknų sistema vystosi blogiau. Be to, labai 

tankiai sodinant išleidžiama daugiau lėšų dirvai įdirbti ir sodinamajai medžiagai. 

 

BOROVO GIRININKIJOJE ATLIKTŲ BANDYMŲ DUOMENYSTIRIANT ĮVAIRAUS TANKUMO 60 

METŲ AMŽIAUS EGLĖS ŽELDINIUS   

60 metų amžiaus Sodinimo tankumas ( ha) 
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14000 8000 5000 3500 2400 

Vidutinis aukštis m 16 16,7 17 16,8 17,7 

Vidutinis skersmuo 

cm 16,6 16,7 18,3 17,5 19,1 

Medyno tūris ha 275 292 278 280 278 
 

Vertinant rezultatus gaunami neišsamūs duomenys: kokie priežiūros ir ugdymo darbai buvo atlikti, kokiu intensyvumu 

ir kada jie buvo atlikti. 

Intensyvų eglių jaunuolynų ugdymą rekomenduoja ir daugelis kitų šalių miškininkų( Kohlsdorf, 1970; Minutillo, 

1975m ). 

A.Schiffel 1904 m. siūlė perpus sumažinti jaunų eglynų medžių skaičių vos tik pradėjus liestis medžių lajoms, kad 

nepradėtų džiūti eglių šakos, ko leglaitės pasiekia 5 m aukštį. 

Labai išsamūs įvairaus tankumo ir medžių išsidėstymo eglyne  tyrimai atlikti Danijoje 

( Handler M., Jakobsen B., 1986 ). 

Girininkas K.Tiurmeris, želdindamas miškus XIX a. antroje pusėje Maskvos ir Vladimiro srityse, stengdavosi jaunus 

miško želdinius auginti retai. Sodindavo 1ha 2500–5000 tankumu, taikydavo intensyvią želdinių priežiūros techniką, 

ugdyti pradėdavo intensyviai nuo 13 metų ir jau iš 25–30 metų medynuose gaudavo padarinės medienos. Iki XX a. 

vidurio buvo išlikę apie 3000 ha taip įveistų miškų . Brandūs eglynai ir pušynai siekdavo 600–800 m3/ha (A. Kuliešis, 

1989 ). 

Pietinėje Suomijoje Simo (1978 m. ) eglės želdinius rekomenduoja veisti1500–1800 vnt./ha. Lauri (1982), tyrusi eglės 

želdinius, augančius pietinėje Suomijoje mėlyninėse ir kiškiakopūstinėse-mėlyninėse augavietėse, taip pat pažymi, kad 

mažo pradinio tankumo eglės želdiniai pelningesni. Šiaurinėje Švedijoje augavietėse, kuriose eglė, būdama 100 metų 

amžiaus, pasiekia 20 m aukštį, optimalus pradinis eglės želdinių tankumas priklausomai nuo vertinto modelio yra 600 ar 

900 vnt./ha(Lohmander, 1994 ). Apskritai Švedijoje veisiamų želdinių pradinis tankumas svyruoja 2000–2500 vnt./ha 

(Frei &Tosterud, 1989, Lohmander, 1994).  

 

Lietuvoje 1958 m.  tirti įvairaus tankumo eksperimentiniai eglės želdiniai, įveisti Dubravos eksperimentinėje-

mokomojoje miškų urėdijoje, Vaišvydavos girininkijoje, ištisai paruoštoje dirvoje. Želdiniai įveisti dvimečiais vietinės  

kilmės sėjinukais (Miškininkystė, 2003 Nr.1, 53 ). Atskirų plotelių pradinis tankumas: 820; 1970; 3010; 6500; 12500; 

25000; 50000; 100000 vnt./ha. Išskirtuose bareliuose buvo išmatuoti visų medžių skersmenys, kiekvieno storumo 

laipsnio 1–4 medžių aukščiai, nustatytas išlikusių medžių skaičius 1ha, kiti taksaciniai rodikliai bei atrinkti pagrindinių 

kirtimų amžiaus sulauksiantys medžiai. Be to, išmatuotas stiebų kreivumas 01–5,1 m aukštyje cm/m, storiausių šakų 

skersmuo 5,5m  aukštyje ir nustatytas smailiu kampu augusių šakų ( paprastai buvusių viršūnių) skaičius. 
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Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje Vaišvydavos girininkijoje atliktų tyrimų duomenys  

Įvairaus pradinio 

tankumo eglės 

želdinių rodikliai 

(39 metų amžiaus) 

SODINIMO tankumas ha 

12500 6500 3010 1970 820 

Vidutinis aukštis m 14,6 17,2 18,1 19,1 18,2 

Vidutinis skersmuo 

cm 
10,9 14,3 16,3 18,7 24 

Medyno tūris ha 277 430 419 404 290 

Medžių skaičius ha 4076 2974 2161 1498 741 

  

39 metų bandomųjų želdinių pirminių rastų rąstų 

I rūšis 
78 76,8 73,6 65,7 25,2 

II  rūšis 
22 23,2 26,4 22,1 39,6 

III  rūšis 
0 0 0 12,2 35,2 

 

Jaunuolynus pagal jų susiformavimą reikia padalinti į želdinius ir žėlinius. Atlikus želdinių priežiūrą (jeigu ji 

reikalinga), jaunuolynai ugdomi tik 1 kartą – apie 10–16-tus jų formavimosi metus. Želdiniuose, baigus jų priežiūrą 6–

7-ais metais, jaunuolynų ugdomuosius  kirtimus dar būtina atlikti 1–2 kartus.  

Dauguma privačių miškų savininkų ir dalis valstybinių miškų urėdijų vengia ar neturi galimybių atlikti jaunuolynų 

ugdomųjų kirtimų pagal optimalias apimtis, reikalingas užauginti našius tūrį kaupiančius paprastosios eglės medynus, 

nes dažniausiai jie būna nuostolingi, ir darbų savikaina dažniausiai atsiperka tik jiems esant retinimo amžiaus. 

Praktikoje galimos įvairios ugdomųjų kirtimų variacijos priklausomai nuo dažniausiai pasitaikančio pradinio želdinių 

tankumo ir jų išsilaikymo: 

 

1. Eglė sodinta 2x1,0- 5000 vnt./ha 

2. Eglė sodinta 2x1,2- 4200 vnt./ha 

3. Eglė sodinta 2x1,3- 3840 vnt./ha 

4. Eglė sodinta 2x1,4- 3570 vnt./ha 

5. Eglė sodinta 2x1,5- 3330 vnt./ha 

 

Jeigu būtų numatoma, kad jaunuolynų ugdomieji kirtimai bus ateinami tik vieną kartą ,(tankumas apskaičiuotas be 

technologinių valksmų ). 

Pasirinktas pradinis tankumas ir ugdymo technologija gali atspindėti, kokia medyno vystymosi kryptis ir prieaugis 

pasirinkta: 

 

 pagreitintas – tankūs želdiniai arba savaiminės kilmės medynai;  

 normalus – medynai, kuriuose palankios sąlygos diferenciacijai –  dirvožemio mozaikiškumas, 

atžėlimo sporadiškumas, skirtinga sodinukų kokybė, vidutinis retinimo intensyvumas;  

 sulėtintas – dažniausiai anksti ir intensyviai retinti medynai, parenkant pakankamą skaičių gero augimo ir 

tolygiai išsidėsčiusių medžių. 
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Medienos prieaugis priklausomai nuo medyno formavimo tipo 
 

         Z
M  

 =    Δ   +   M
K

  +  M
0 

Pagreitintas       iki 55 20–30       20–30 

Normalus       56–75 12–25       10–20 

Sulėtintas       76 ir > 10–20       iki 10 

Δ – prieaugio kaupimas,  

M
K

  – tarpiniai kirtimai, 

M
0 
– savaiminis iškritimas 

Ugdomieji kirtimai atliekami vadovaujantis normatyvais. 

Po ugdomųjų kirtimų eglynuose paliekamas medžių skaičius fragmentas (Šaltinis: LRS. 2010b ) 

Vidutinis Miško tipas (dtg) 

gerai išsivysčiusių 

medžių 
ox, m-ox, ox-h, ox-n (Nc, Lc, Nd, Ld) m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.) 

aukštis m medžių skai- atstumas tarp medžių skai- atstumas tarp 

  čius vnt./ha medžių m čius vnt./ha medžių m 

1 2 3 4 5 

2 2410 2.2 2320 2.2 

3 2400 2.2 2310 2.2 

4 2390 2.2 2290 2.2 

5 2370 2.2 2250 2.3 

6 2320 2.2 2200 2.3 

7 2270 2.3 2140 2.3 

8 2210 2.3 2080 2.4 

9 2140 2.3 2000 2.4 

10 2070 2.4 1920 2.5 

11 1980 2.4 1830 2.5 

12 1890 2.5 1740 2.6 

13 1800 2.5 1640 2.7 

14 1700 2.6 1540 2.7 

15 1590 2.7 1430 2.8 

16 1490 2.8 1330 2.9 

17 1380 2.9 1220 3.1 

18 1280 3.0 1120 3.2 

19 1180 3.1 1020 3.4 

20 1080 3.3 920 3.5 

 

Pasiekti optimalų erdvinį medžių išsidėstymą pagal normatyvus yra labai sunku ir jau rengiant miško želdymo-atkūrimo 

projektą reikia numatyti optimalų pradinį želdinių tankumą ir išsidėstymą.  

Miškininkai praktikai, jau rėždami biržes pagrindinio naudojimo kirtimams, stengiasi įvertinti brandaus medyno būklę, 

jo vystymosi eigą ir ypatumus pagal konkrečias sąlygas: medyno rūšinę sudėtį, medyno tūrį, hidrologinį rėžimą, 

skalsumą, žolinę augaliją ir jos sudėtį, reljefą,  ypač jei medynas yra prastų dendrometrinių charakteristikų. 

 

Įdomi patirtis sukaupta atkuriant eglės želdinius VĮ Jurbarko miškų urėdijojos Mociškių girininkijoje paskutinį 

dešimtmetį stengiantis ( jei leidžia galimybės ) sodinti 5000 vnt./ha ( tankumas skaičiuotas be valksmų ploto ) arba su 

valksmomis  – 4000 vnt./ha tankumu 2x1m. atstumais. Tokiu pradiniu tankumu buvo įveistas garsusis Mociškių 

girinkijos eglynas Kv.59;Kv.60  1913 metais, (nors didelę įtaką tam turėjo ir genetiniai požymiai,  vėliau tai buvo 

matyti  bandomuosiuose želdiniuose, užveistuose iš surinktų geriausių Lietuvos paprastosios eglės medynų sėklų). 

Mociškių girininkijai nuo 1969 m. vadovauja girininkas Juozas Bendaravičius. 

Želdinių atkūrimo savikaina priklausomai nuo pradinio želdinių tankumo 
 

1. Dirvos paruošimas  apskaičiuotas pagal trijų miškų urėdijų vidurkį: Tauragės, Jurbarko, Alytaus. 
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2.  Sodinukų eglės 2+2 kaina yraapskaičiuota pagal trijų miškų urėdijų vidurkį: Tauragės, Jurbarko, 

Alytaus. 

3. Sodinimo įkainiai –  pagal VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos 2013–2014 įkainius. 

4. Sodmenų pakrovimas ir iškrovimas –  pagal VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos 2013–

2014 įkainius. 

5. Sodmenų atvežimas į sodinimo vietas – pagal VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos 2013–

2014 įkainius ir atstumus ( skirtingoms girininkijoms būtų skirtingos ir sąnaudos priklausomai nuo atstumo iki 

medelyno). 

6. Želdinių priežiūros ir auklėjimo darbai apskaičiuoti pagal VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių 

girininkijos 2013–2014 įkainius. Savikaina dar priklauso nuo dirvožemio žolinės augalijos, suvelėnėjimo, prieš kiek 

laiko paruošta želdavietė, nuo gegužės ir rugpjūčio mėnesių vidutinės temperatūros ir kritulių kiekio  (skaičiuota 

vidutiniškai 4200 vnt./ha tankumu). Ilgainiui nusistovėjo tokia praktika:  1000 ktm pagrindinio naudojimo plynųjų 

kirtimų „reikalauja“ 10 ha auklėjimo, jei norima efektyviai išsaugoti pinigus, investuotus į miško atkūrimą.Kas tas 

auklėjimas??? –nevartoti 

7. Intensyviai vykdant želdinių priežiūros darbus trečiais metais, susiformuoja tarpueilio „nugara“,  kuri 

pradeda stelbti želdinius, ji pašalinama sumušant trimeriu pradalgę į tarpueilio centrą. Darbų kaina apskaičiuota pagal 

VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos 2013–2014 įkainius. 

8. Prieš paprastosios eglės želdiniams tampant į mišku apaugusiu plotu, iškertami stelbiantys krūmai ir 

atžalos. Darbų kaina apskaičiuota pagal VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos 2013–2014 įkainius. 

9. Pirmasis jaunuolynų ugdymas želdiniuose (sodintuose 5000–4000 vnt./ha, atstumais 2x1m) pradedamas 

eglėms pasiekus 3 metrų aukštį, tai yra praėjus 2–3 metams po „pervedimo į mišku apaugusį plotą“, 35–45 % 

intensyvumu. Pasodinus 4000–5000vnt./ha  E 2x1m  tankumu,  8–10 metų amžiaus eglės pradeda intensyviai 

diferencijuotis pagal kokybės klases. Anksti išretinus (paprasta schema, nes sodinant 2x1 ir pašalinus iš medyno 35–

45 % pradinio sodinukų skaičiaus lieka praktiškai optimalus medelių skaičius (žiūrėti  ugdymo normatyvų lentelę ). 

Tuomet nereikia valymo kirtimų antrą kartą, nes medynas  nepereina į kartyno amžių, ir ankstyvo retinimo 

kirtimaisnereikia iškirsti nelikvidinės medienos.  Taip susidaro produktyviausių eglynų auginimo sulėtintas modelis. 

10. Apdorojimas repelentais   neįtrauktas, nes pirmiausia želdiniuose apdorojami pušies želdiniai arba 

intensyviai žvėrių pažeidžiami plotai, o jų savikaina dar priklauso ir nuo panaudojamų repelentų rūšies ir kainos. 

11. Želdinių papildymas neįtrauktas, jei pasodinti kokybiškais sodmenimis ir atlikta kokybiška želdinių 

priežiūra ( būna, kad jos neatlikus žūva net 90 % želdinių ), pildyti nebūtina  ir tankesniuose želdiniuose, (jei žūva tik 

5–10 % nuo pradinio tankumo. Ir atvirkščiai,  miškininkų praktikų pastebėta, kad retesni želdiniai 3000–3300 vnt./ha 

sunkiau konkuruoja su žoline augalija.  Tai  dar padidina paprastosios eglės atkūrimo įveisimo kaštus nes: 

1)papildant 3 metus vidutiniškai 330 vnt./ha –990 vnt. sodinukų=495Lt; 

2)kiekvienais metais intensyviai papildant, prisideda prie miško auginimo savikainos bent vienas ugdymas , nes 

vėlesnių metų želdiniai pradeda sparčiai velenėti, – želdinių pildymas būtų betikslis – 3k.x330=990Lt; 

3) minimali papidymo darbų savikaina už darbą rangovams=260Lt/1000 sodinukų=234Lt./ha. 

Taigi vertinant retesnių paprastosios eglės želdinių atkūrimo savikainą, reikėtų įvertinti ir brangesnę jų priežiūrą iš viso 

papildomai :234+990+495= 1719 Lt/ha.  

Labai intensyvų tokio tankumo (4000–5000 vnt./ha  E 2x1m ) pradinį paprastosios eglės retinimą lėmėkelios priežastys: 

1) sodinant paprastosios eglės želdinius tokiu tankumu, apie 10–12 metus prasideda intensyvi diferenciacija į 

klases;  

2) taikant intensyvią želdinių priežiūrą ir anksti išretinant, dažnai pasiekiama gerų aukščio ir skersmens prieaugio 

rezultatų. Iki šiol dendrologinėje literatūroje buvo teigiama, kad eglė intensyviausiai auga būdama 20–50 metų. 

Naujausiais duomenimis, radialinio prieaugio kulminaciją vyraujantys medžiai pasiekia kiek anksčiau, t. y. 

būdami 11–14 metų ( Grigaliūnas, 1998 ); 

3) dažnai pasitaiko, kad pirmiausia ugdomi minkštųjų lapuočių stelbiamos pagrindinės rūšys, o gryniems 

medynams nelieka laiko ir pinigų, jie ugdomi vėliau, todėl pavėluotus ugdomuosius kirtimus tenka daryti per 

du atvejus dėl sniegolaužų ir vėjovartų pavojaus.  Būna, kad pirmą kartą tokie sklypai ugdyti pradedami 

retinimo amžiaus. Tada prarandamas prieaugis, ir medynas, būdamas streso būsenos ir vyresnio amžiaus, 

mažai reaguoja; 

4) sraipsnio autoriui teko dirbti ir medkirčiu ir eiguliu ir patirti, kad lengviausia ir saugiausia ugdyti 2,5–3,5 

aukščio medynus (kai eglė pasiekia 6–8m aukštį, ją nupjovus nuo kelmo  norint paguldyti,  tenka  stačią 

supjaustyti); 

5) VĮ Jurbarko miškų urėdijos  Mociškių girininkijos paprastosios eglės želdinių ir taksacijai duomenys po vienos 

miškotvarkos nuo želdinių atkūrimo sodinant 2x1m. atstumais (fragmentas ). 
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Visi įkainiai ir kainos yra be PVM. Piniginis vienetas litas ( dėl darbo rinktų duomenų laiko iraiškumo) . Lentelėje 

nekelti po 1 raidę 

Želdinių atkūrimo savikaina priklausomai nuo pradinio želdinių tankumo 

        
Eglės želdinių atkūrimo sudedamosios dalys Įkainiai  Tankumas 1000 / ha 

Sodinimo atstumai   2x2m 2x1.5 m 2x1.2 m 2x1 m 2x0.8 m 
Pradinis tankumas 1000vnt./ha   2,5 3,333 4,166 5 6,25 

Dirvos paruošimas želdymui( suarimas ) ha 436 436 436 436 436 436 
Sodinukų kaina E 2+2 0,5 1,25 1,67 2,08 2,50 3,13 

Sodmenų pakrovimas iriškrovimas 1000 vnt. 4,8 0,012 0,02 0,02 0,02 0,03 

Eglės želdinių atkūrimo sudedamosios dalys Įkainiai 
Sodinimo atstumai 

 2x2m. 

Sodinimo 

atstumai 2x1,5m. 

Sodinimo atstumai 

 2x1,2 m. 

Sodinimo 

 atstumai  

2x1m. 

Sodinimo 

atstumai 

2x0,8m. 

Sodinukų privežimas į sodinimo vietas 1000 

vnt.-12.6 Lt 12,6 31,5 42,00 52,49 63,00 78,75 
Sodinukų sodinimas 1000 vnt. 220 550 733,26 916,52 1100,00 1375,00 

Želdinių priežiūra ( auklėjimas )ha 

vidutiniškai 1.5karto per metus priklausomai 

nuo metų, žolinės augalijos, suvelėnėjimo  
420           

I metai 630 630 630,00 630,00 630,00 630,00 
II metai 630 630 630,00 630,00 630,00 630,00 
III metai 630 630 630,00 630,00 630,00 630,00 

III metai tarpueilių šienavimas ( krūmų k.) 280 280 280,00 280,00 280,00 280,00 
VIII metai jaunuolynų auklėjimas- krūmų 

kirtimas ( prieš pervedant į mišku apaugusį 

plotą ) 
420 420 420,00 420,00 420,00 420,00 

Jaunuolynų ugdymas I k. 635 635 635,00 635,00 635,00 635,00 
Jaunuolynų ugdymas II k. 635 635 635,00 635,00   635,00 

              
Nelikvidinių žabų kirtimas retinimo 

kirtimuose 
635 635 635,00 635,00   635,00 

Kv Sklp.

Plotas 

Ha 

eglyn

ų

Augavi

etė
Sudėtis Amžius Tūris 1ha E P B J Ą

1989 2004 4 20a 1,9 Lcl 6B4EJ 70 250 10E E 2x1,1 Ištisinis 8200 8200 4315,79

1989 2004 41 3;10;11 4,8 Lcl 8Bt1B1D 30 120 6E2Ą2B E;B;Ą 2x1 Grupėmis 14800 4200 5000 24000 5000,00

1989 2004 11 9 0,7 Lcl 7E1P1B1J 70 280 10E E 2x1 Ištisinis 3500 3500 5000,00

1989 2003 73 13 1,3 Lcl 7P1E1B1J 90 170 8E2J E 2x1;J2x1,5 Grupėmis 4950 950 5900 4538,46

1989 2003 26 4 1,5 Lcl 9B1P;D;J 45 100 8E2J E 2x1;J2x1,5 Grupėmis 5600 1200 6800 4533,33

1989 2003 11 13 0,5 Lcl 6E2P2J 80 290 8E2J E 2x1;J2x1,5 Grupėmis 1850 350 2200 4400,00

1989 2001 1 29 1,7 Ncl 8Bt2B 30 120 6E4B 2x1 Grupėmis 4700 2580 7280 4282,35

Paprastosios eglės želdinimo projektų duomenys

Želdymo- įveisimo metu Buvęs medynas

Miškotvarkos 

metai

Įveisim

o -

atkūrim

o metai

Vidutinis 

tankumas vnt./ha

Planuojama 

Rūšinė 

sudėtis 

įskaitant 

savaiminį 

žėlimą

Sodinimo 

atstumai tarp 

eilių ir eilėse

Mišrinimo 

būdas -

SODINIMO 

BŪDAS

Sodmenų poreikis visam 

plotui (faktiškai pasodinta 

Iš viso 

plote :

Kv Sklp. Sudėtis ir amžius
Vidutinis 

H

Vidutinis 

D1,3 D
Bonitetas 1 hektare

Medyno 

ardo

2014,00 4 20a 27 2,1 Lcl 9E(11)1B(5)P(11)D(10) 5 6 1A 1 45 95

2014,00 41 3;10;11 3;11 4,8 Lcl 8E(11)1B(10)1Ą(15) 6 6 1A 0,8 50 158 Jaunuolynų ugdymas 2013 m

2014,00 11 9 11 0,7 Lcl 10E(11) 5 4 1A 1,1 50 35 Jaunuolynų ugdymas 2014 m

2014,00 73 13 15 1,6 Lcl 8E(12)2J(12)L10D10 6 6 1A 0,9 90 144 Jaunuolynų ugdymas 2014 m

2014,00 26 4 5 1,6 Lcl 9E(12)1E(25) 7 6 1A 1 120 192 Jaunuolynų ugdymas 2016m

2014,00 11 13 17 0,5 Lcl 8E(12)2J(12) 7 8 1A 0,8 90 45 Jaunuolynų ugdymas 2012m

2014,00 1 29 44 1,5 Lcl 8E(20)1B(20)1Ą(20) 9 8 1 0,8 120 180 Jaunuolynų ugdymas 2012m

Plotas Ha Augavietė

Tūris ktm

Pastabos

I Miškotvarka po atkūrimo - įveisimo

Pastaba ( kad būtų 

papraščiau orientuotis 

Kv;sklp. Numeriai 1989m
2014m 

Miškotva

rkos 

sklp.Nr

Medžių rūšims

Skalsumas

Miškotvar

kos metai
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Iš viso išlaidų    5513,762 5707,94 5902,11 4826,52 6387,91 
Skirtumas nuo optimalaus varianto   687,238 881,41 1075,59   1561,38 

Skirtumas nuo optimalaus varianto vidurkis 

lt/ha 
1051,41 

      

Išvados 

 

Pusamžių eglės želdinių dendrometriniai rodikliai labai priklauso nuo pradinio želdinių tankio. Didžiausią skersmenį 

pasiekia rečiausi (820 vnt. ha1), didžiausią aukštį – retoki (1970 vnt. ha1), didžiausią skerspločių sumą –  tankoki (6500 

vnt. ha1) želdiniai.  

Želdinių įveisimo ir priežiūros išlaidos didėja proporcingai  pradiniam želdinių tankiui ir iki 5 kartų  viršija medžių tūrio 

ir bendrojo produktyvumo padidėjimą. Vaišvydavos girininkijoje atliktų bandymų  metu  tiriant įvairaus pradinio 

tankumo eglės želdinius nustatyta, kad didžiausias ekonominis efektas gautas esant vidutiniškai 2–3 % diskonto normai 

želdiniuose, kurių pradinis tankumas  – 3010 vnt. ha '. ( ugdomųjų kirtimų kaina ir pobūdis? ) 

Taigi tyrimais nustatytas ir miško ūkyje taikomas pradinis eglės želdinių tankumas  –  2,5–4,0 tūkst. vnt. ha 1, labiausiai 

atitinkantis šiandieninės rinkos ekonomikos poreikius. 

  Vertinant pagal visą auginimo periodą,  medyno auginimo kaštus įtraukiant geriau būtų sodinti 5000–

4000 vnt./ha tankumu ir sąlyginai anksti išretinti eglės želdinius, nes tuomet medynas labiau reaguoja.  

Trūkstant materialinių resursų ir žmogiškųjų išteklių, reikia kuo anksčiau atlikti intensyvius ugdomuosius kirtimus, tada 

bus sutaupomos lėšos, nereikės darytišviesinimų ir ankstyvųjų retinimų ugdomųjų kirtimų,busdidžiausias prieaugio 

efektas ir sudaromos prielaidos anksčiau išauginti stambesnės sortimentinės struktūros medieną.  

 

Norint gauti išsamesnes išvadas, reikėtų vertinti ne tik pradinio eglės želdinių tankumo įtaką galutiniam 

finansinės veiklos rezultatui, bet reikėtų nagrinėti susijusių veiksnių visumąir, ieškant optimalios jų sąveikos 

kombinacijos, pasiekti geriausių rezultatų. 

 
Želdymo ir atkūrimo, sodinamosios, sindikato-rius, tankumo, atlikimas laiku,auklėjimo, hidrologiniam režimui  
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THE IMPACT OF NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES L.) SAPLING DENSITY ON 

REFORESTATION AND CULTIVATION COSTS 
 

Darius TAMULIS, Gintautas ČINGA 

 

Summary 

 

The research was carried out in P.B. of Jurbarkas Forest Enterprise Mociškiai Forest District using forest 

management and cartographic data from 1958, 1968, 1989, 2004 and 2014. Forest management records for 1979 

and afforestation projects from 1959-2013 inclusive (with the exception of 1992) could not be found because of 

the roof accident in forest district station which caused archives being flooded and become unreadable. The 

initial starting point was the reforestation and cultivation projects. Using data from projects various forest 

management cartographic and forest growth records were decrypted trying to determine the influence of 

different periods and different initial densities on forest restoration and recovery costs; and the influence of stand 

development: dendrometric parameters, selected species'  persistency in the stand, components changes, volume 

changes according to the age and the different forest managements. The study was carried out using the forest 

regeneration and restoration projects where Norway Spruce was the prevailing type only, for a variety of factors 

forest plantations change in species composition (when the Norway Spruce became the dominant species: 

reduction in the main other cultivated species ratio (for engraftment, animals and disease damage on swarded 

soils evolved strongly herbaceous vegetation and especially fertile plot parts of filling a Norway Spruce)) were 

not included in the study. It was found that the optimal choice for reforestation initial density (schematically 

2x1m.) is close to the guidelines of reference stands forming. Timely, intensive and quality cultivation 

procedures of the stand in young age results in Norway Spruce's predominant trees radial increment culmination 

at 11-14 years. The growth quite often exceeds 1 metre during the most intensive growth period. Selected stand-

forming type results in upto 10% reduction in spontaneous trees apostasy and advances the stands technical 

maturity. This enables (as in Scandinavian foresters example) future reduction of the high bonitet Norway spruce 

stands cutting age. 

 

Key words: Norway Spruce, stand-forming type, reference stands formation, dendrometric parameter changes. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 

PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES L.) TAMPROS MODULIO LENKIANT IR 

MEDIENOS MECHANINIŲ SAVYBIŲ TARPUSAVIO ANALIZĖ 

 
Benas ŠILINSKAS 

 

Santrauka 

 

Miškas yra pagrindinis medienos šaltinis. Didžiausią Lietuvos miškų dalį užima spygliuočiai, iš jų  eglė 

miškuose  sudaro 20,9 %  (Lietuvos miškų statistika 2015). Viena iš pagrindinių statybinių medienos žaliavų 

Lietuvoje  yra eglės mediena. Mediena, kaip ir bet kuris kitas  daiktas, gali būti kokybiška arba ne. Vienas  iš  

pagrindinių kokybiškos medienos rodiklių yra tampros modulis. Tai medienos  sugebėjimas atlaikyti apkrovas 

tam tikrą laiką. Tampros modulis labai priklauso nuo medienos tankio ir drėgnio. Šiame darbe buvo nustatomas 

dinaminis ir statinis tampros moduliai. Dinaminis tampros modulis buvo gaunamas nustačius medienos tankį ir 

garso sklidimo greitį medienoje, naudojantis garsiniu tomografu. Statinis tampros modulis buvo matuojamas 

mašininiu lenkimo įrenginiu.  

 

Pagrindiniai žodžiai: eglės mediena, medienos mechaninės savybės, tampros modulis, medienos tankis, garsinis 

tomografas. 

 

 

Įvadas 

 

Europoje vyrauja mitas, jog Lietuvos medienos kokybė yra gerokai prastesnė  nei užsienio valstybių , todėl labai 

svarbu atlikti Lietuvoje augančios medienos kokybės tyrimus.  Stipris lenkiant ir išilginis tampros modulis lenkiant yra 

dvi pagrindinės pjautinės medienos savybės, nusakančios medienos tinkamumą statybos pramonei, nes jos apibrėžia  

medienos statinio (ilgo laiko) apkrovimo  savybes. (Bodig, J. And Jayne, 1982.). Medienos stipris apibrėžia didžiausią 

turimą struktūros pakantumą iki lūžimo, tuo tarpu tampros modulis apibūdina sugebėjimą išlaikyti nepakitusią struktūrą 

įtampų metu. Tarp stiprumo ir tampros modulio yra stiprus teigiamas tarpusavio ryšys, todėl verta nustatyti tampros 

modulį norint įvertinti medienos stiprumą, nes maksimalaus stiprio negalima nustatyti nesupjovus ir nesulaužius 

bandinių (Kollman, F.F.P. and Cōté, 1968). Medienos kokybė šiuo metu dažniausiai įvertinama vizualiai pagal įvairius 

standartus, tačiau tai nėra medienos atsparumo įvairioms apkrovoms tikslus įvertinimas. Norint gauti tikslius medienos 

kokybinius stiprio rodiklius, kaip statinis tampros modulis, reikia medį pjaustyti ir atlikti lenkimo testus su specialia 

įranga. Tačiau yra ir kitų būdų medienos tampros moduliui nustatyti nedestruktyviais metodais, pasitelkiant į pagalbą 

garsinius ar kitokios rūšies tomografus, kurie matuoja bangų sklidimo   medienoje greitį. 

 

Šio darbo tikslas –  nustatyti paprastosios eglės medienos tampros modulio ir mechaninių savybių tarpusavio ryšius. 

 

Uždaviniai 

 
1. Nustatyti eglės medienos tampros modulį nedestrukciniu ir destrukciniu būdais. 

2. Nustatyti medienos tankį. 

3. Ištirti medienos atsparumą statiniam lenkimui. 

4. Įvertinti tirtų medienos savybių pokytį stiebo aukščio atžvilgiu. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimui buvo pasirinkti brandaus medyno medžiai iš Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos 

Vaišvydavos girininkijos 70 kvartalo 20 ir 23 sklypų.  

Tyrimų metodika 

 

Iš pasirinktų sklypų buvo atrinkti 7 paprastosios eglės medžiai, kurie buvo vizualiai įvertinti pagal jų lajos būklę 

ir, įsitikinus, jog medžiai sveiki, gręžti  Preslerio grąžtu priekelminėje dalyje. Medžiai atrinkti pagal jų diametrą 1,3 

metrų aukštyje 2 centimetrų intervalais pradedant nuo 22 cm. Atrinkti medžiai buvo nupjauti ir nugenėti ir ištraukti į 

miško sandėlį. Jame pamatuotas medžių aukštis. Vėliau medžiai buvo supjauti taip, kad būtų gautos trys 2,1 metrų ilgio 

atpjovos: iš stiebo kelminės, centrinės ir viršūninės dalies (1 pav.). 
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1 pav. Atpjovų išpjovimo schema iš medžio 

 

Išpjautos  atpjovos  pažymėtos  dažais. Svoriniu metodu laboratorijoje buvo nustatytas nupjauto medžio drėgnis. 

Išpjautas iš stiebo bandinys iškart pasvertas lauko sąlygomis ir laboratorijoje  išdžiovintas 105◦ C  temperatūroje iki 

visiškai sausos masės. Vėliau atpjovos  buvo guldomos ant dviejų rąstelių, kad nebūtų sąlyčio su žeme ir pritaisais 3 

skirtingais aukščiais. Tomografo ARBOTOM 3D garso davikliais nustatytas erdvinis garso sklidimo greitis atpjovoje. 

Apatinėje dalyje buvo dedami 5, o centrinėje ir viršutinėje atpjovos dalyje – po 4 daviklius. Davikliai išdėstyti tolygiai 

visu diametru. Atlikus garso sklidimo  medienoje tyrimą, nuo atpjovų galų buvo nupjauti  iki 5 cm storio skridinėliai  

medienos tankiui tirti. Tankis buvo nustatomas slėnyje „Nemunas“ esančioje medienos laboratorijoje prietaisu 

LIGNOSTATION, kuris ultragarsu matuoja kiekvienos metinės rievės  (ankstyvosios ir vėlyvosios medienos) vidutinį 

tankį ir plotį. Pagal gautus garso sklidimo medienoje greičių ir medienos tankio duomenis buvo apskaičiuotas dinaminis 

tampros modulis.  

 

Dinaminis MOE apskaičiuotas pagal  šią formulę (1): 

 

‰ E= 𝑉2𝜌,    (1) 

čia  E – dinaminis tampros modulis N/mm
2
; 

ρ – medienos tankis kg/m
3
; 

V – garso greitis m/s.  

Iš likusios atpjovos per centrinę dalį buvo išpjauti 50x100x1000 mm bandiniai taip, kad  šerdis nepatektų į 

bandinį. Tampros modulis lenkiant ir stipris lenkiant buvo nustatomi pagal "EN 408:2006 Medinės konstrukcijos. 

Statybinė mediena ir klijuotoji sluoksninė mediena. Kai kurių fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas" standartą, 

testuojami  TEST FORM 500KN bandymo mašina slėnio „Nemunas“ laboratorijoje.  

 

Statinis tampros modulis nustatytas mašina, kuri skaičiuoja pagal tokią formulę (2): 

1) 𝐸𝑚 =
𝑎𝑙1

2(𝐹2−𝐹1)

16𝐼(𝑤2−𝑤1)
, (2) 

čia E – statinis tampros modulis N/mm
2
; 

a – atstumas tarp apkrovos taško ir arčiausios atramos atliekant bandymą lenkiant mm; 

l1 – daviklio ilgis nustatant tamprumo modulį mm; 

I – skerspjūvio inercijos momentasmm
4
; 

F1 – F2 – apkrovos santykisN; 

w1- w2 – deformacijos santykismm. 

Mašina, sulaužiusi bandinį, parodo maksimalią jėgą lūžimo taške, pagal formulę (3) galima apskaičiuoti 

kiekvieno bandinio atsparumą statiniam lenkimui (Jakimavičius Č. , 2009.). 

2) 𝜎𝑤 =
3𝑃𝑚𝑎𝑥L 

2𝑏ℎ2 , (3) 

čia 𝜎𝑤– atsparumas statiniam lenkimuiMPa; 

Pmax–maksimali jėgaN; 

L – atstumas tarp atramųmm; 

b – bandinio plotismm; 

h – bandinio aukštismm. 

Iš viso buvo ištirtas 42  skridinėlių    garso sklidimo greitis ir tankis. Statiniam tampros moduliui ir stipriui 

lenkiant nustatyti buvo sulaužyta 140 bandinių. 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Pradiniai tirtų medžių duomenys pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Pradiniai medžių duomenys 

Medžio Nr. Skersmuo cm Ilgis m Drėgnis % 

1 24 23 46,45 

2 22 23,5 53,28 

3- 4m 

30 cm 

3 Atpjova 1 Atpjova 2 Atpjova 
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3 32 31 40,55 

4 28 28,5 49,23 

5 30 25 57,06 

6 26 22 56,53 

7 32 32,5 47,17 

 

Modelinių medžių skersmuo krutinės aukštyje keitėsi kas 2 cm – nuo 22   iki 32 cm skersmens . Medžių ilgis (ar 

aukštis?) kito nuo 22  iki 32,5 m. Drėgniausias buvo 5 medis, kurio drėgnumas sudarė 57,06 % , o sausiausias – 3 medis 

– 40,55 %.  

Visi parametrai perskaičiuoti į 12 % drėgnumą ir, einant nuo kamblinės medžio dalies viršūnės link,  gauti tokie 

pasiskirstymai (2 , 3 , 4 pav.). 

Didžiausias tankis buvo  1 medžio viršutinės dalies ir buvo didesnis nei  600 kg/m
3
 (2 pav.). Mažiausias tankis 

buvo  apie 400 kg/m
3
. Išvedus iš gautų duomenų vidurkį matyti, jog einant nuo kamblio tankis  šiek tiek padidėja, po to 

išsilygina ir artėjant prie viršūnės pradeda mažėti. 

 
2 pav. Tankio pasiskirstymas modeliniuose medžiuose 

 
3 pav. Garso sklidimo greičio pasiskirstymas modeliniuose medžiuose 

 

Didžiausias garso sklidimo  medienoje greitis buvo 2541 , o mažiausias – 1115 m/s. Vidutinis garso greitis, 

einant nuo kamblinės dalies viršūnės link, nedaug kito. Kamblinėje dalyje vidutinis greitis buvo didžiausias, iki 

centrinės dalies jis mažėjo, o artėjant link viršūnės  buvo pastovus – apie 1300 m/s.   
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4 pav. Dinaminio tampros modulio pasiskirstymas modeliniuose medžiuose 

Didžiausias dinaminis tampros modulis buvo didesnis nei  2500 N/mm
2
, o mažiausias  – apie 600 N/mm

2
. 

Dinaminio MOE vidurkis rodo, jog einant nuo kamblio iki centrinės dalies jis mažėja gana staigiai, o kylant arčiau 

viršūnės jis labai  nedaug mažėja . 

Statinio elastingumo modulio pasiskirstymas pateiktas 5 pav. 

 
5 pav. Statinio tampros modulio pasiskirstymas modeliniuose medžiuose 

Iš paveikslo matyti,  jog 2 medžio  tampros modulis buvo didžiausias – apie 11000 N/mm
2
, o 7 medžio – 

mažiausias – apie 6000 N/mm
2
. Analizuojant medžių vidurkį pastebėta, jog, einant nuo kamblio viršūnės link, statinis 

tampros modulis iš pradžių  iki centrinės dalies šiek tiek mažėja, po to pradeda didėti ir viršija apatinę dalį. 

Perskaičiavus maksimalią jėgą į atsparumą statiniam lenkimui gautas pasiskirstymas pateiktas 6 pav. 

 
6 pav. Atsparumo statiniam lenkimui pasiskirstymas modeliniuose medžiuose 

Paveiksle matyti, jog skirtingų medžių atsparumas statiniam lenkimui yra nevienodas einant nuo kamblio 

viršūnės link, tačiau vidurkis atspindi beveik tolygų atsparumo statiniam lenkimui mažėjimą. 
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Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog medienos tankis per visą medžio aukštį   iki vidurio kyla, 

po to leidžiasi. Garso greitis iki vidurinės dalies mažėja,  po to lieka pakankamai stabilus visame stiebe. Ta pati 

tendencija  buvo ir dinaminio tampros modulio atveju .  Statinis tampros modulis lenkiant einant link vidurinės medžio 

dalies šiek tiek mažėja, bet kylant link viršūnės pradeda didėti, o atsparumas statiniam lenkimui nuo kamblio link lajos 

tolygiai mažėja. 

Išvados 

 

1. Tankis medžiuose pasiskirsto tendencingai. Nuo kamblio iki vidurinės medžio dalies tankis didėja, o po 

to pradeda mažėti. 

2. Garso sklidimo greitis pasiskirsto labai panašiai kaip ir dinaminis tampros modulis. Nuo kamblinės iki 

centrinės medžio dalies mažėja , o po to išlieka tolygus arba labai nedaug mažėja. 

3. Statinis tampros modulis tendencingai nuo kamblio iki centro mažėja, o po to  iki viršūnės didėja 

pralenkdamas kamblinės dalies statinį tampros modulį. 

4. Atsparumas statiniam lenkimui tendencingai tolygiai mažėja einant nuo kamblio iki viršūnės. 
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NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES (L) KARST. ) MODULUS OF ELASTICITY AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF COMMUNICATION BETWEEN ANALYSIS 

 

Benas ŠILINSKAS 

 

Summary 

 

The forest is the main source of wood. The biggest Lithuanian forests occupied by conifers and spruce 

forests cover 20.9 percent (Lithuanian forest statistics 2015). One of the main building of wood raw 

material Lithuania consists of spruce wood. Wood like any household we understood a thing can be good 

quality or not. One of the main indicators of quality of wood is the modulus of elasticity. This ability to 

withstand the load of wood for some time. Modulus are highly dependent on wood density and moisture 

content. This work was determined by the dynamic and static modulus. The dynamic modulus was 

obtained by setting the wood density and sound velocity in wood, using acoustic tomography. Static 

modulus was measured by bending machine devices. 

Keywords: spruce wood, the mechanical properties of wood, elastic modulus, density of wood, acoustic 

tomography. 
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Miškininkystės mokslinė sekcija 
 

PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES) MEDIENOS TANKIO PRIKLAUSOMYBĖ NUO 

METINIŲ RIEVIŲ STRUKTŪROS 
 

Gediminas ZUBRICKAS 

 

Santrauka 

 

Šio darbo tikslas – nustatyti paprastosios eglės (Picea abies (L) Karst.) medienos tankio priklausomybę 

nuo metinių rievių struktūros. Darbe buvo tirta paprastosios eglės mediena iš Pakruojo, Prienų, Šiltutės ir 

Veisiejų miškų urėdijų. Tyrimo medžiagą sudarė 74 nuopjovos, kuriose išmatuota 3845 rievės. Nustatytos 

ir išnagrinėtos šios nuopjovų ypatybės: metinės rievės tankis ir plotis, ankstyvosios medienos metinės 

rievės tankis ir plotis, vėlyvosios medienos metinės rievės tankis ir plotis. Išanalizavus duomenis buvo 

gauti tokie rezultatai, jog didėjant ankstyvosios medienos, tankis kinta nuo 29 kg/m
3
 iki 867 kg/m

3
, 

vidutinė reikšmė – 437 kg/m
3
. Ankstyvosios medienos plotis varijuoja nuo 3 µm iki 589 µm, vidutinė 

reikšmė – 110 µm. Vėlyvosios medienos tankis kinta nuo 196 kg/m3 iki 882 kg/m3, vidutinė reikšmė – 

546 kg/m3. Vėlyvosios medienos tankis kinta nuo 2 µm iki 659 µm, vidutinė reikšmė – 87 µm. Metinės 

rievės tankis kinta nuo 183 kg/m3 iki 880 kg/m3, vidutinė reikšmė – 488 kg/m3. Metinės rievės plotis 

kinta nuo 6 µm iki 904 µm, vidutinė reikšmė – 197 µm. 

 

Pagrindiniai žodžiai: rievės tankis, ankstyvoji mediena, vėlyvoji mediena, metinė rievė, plotis. 

 

Įvadas 

 
Medienos bazinis tankis yra pati svarbiausia medienos fizinė savybė. Dauguma mechaninių ir fizinių medienos 

savybių yra tiesiogiai priklausomos nuo medienos bazinio tankio. Medienos stipris didėja, didėjant medienos baziniui 

tankiui. Medienos masės kiekis tiesiogiai priklauso bazinio medienos tankio. Netgi džiūvimo ir brinkimo procesai 

priklauso nuo šios medienos charakteristikos, tačiau brinkimo ir džiūvimo priklausomybė nuo šio tankio nėra tokio 

stipri kaip anksčiau minėtų procesų. Tyrinėjant bazinį medienos tankį įmanoma daugiau sužinoti apie medienos prigimtį 

(Bowyer ir kt., 2007). Gal dėl to tankis buvo pradėtas tyrinėti pirmiau nei kitos medienos charakteristikos. Bazinis 

medienos tankis – tai visiškai sausos medienos masės ir didžiausio jo tūrio, t. y. ką tik nukirstos medienos tūrio santykis 

(kai jos drėgnumas yra lygus plaušų sotinimo ribai arba didesnis. 

Analizuojant ankstyvosios ir vėlyvosios medienos formavimąsi medžio augimo metu paaiškėjo, jog yra dvi 

pagrindinės vėlyvosios medienos ypatybės – ląstelės yra santykinai mažo radialinio skersmens ir tvirtos šių ląstelių 

sienelės, šie du procesai vyksta nepriklausomai vienas nuo kito (Zimmermann ir Brown, 1971). Didesnių ląstelių 

formavimasis (ankstyvosios medienos charakteristikos), pasirodo, priklauso nuo dirvožemio drėgnio (Kozlowski ir kt., 

1991). Palankesnių sąlygų ilgesnės trukmės vegetacijos sezonas yra palankesnis lapuočiams nei spygliuočiams 

(Zimmermann, 1983). Nustatyta, jog vėlyvoji (arba antroji sezono pusė) sezono dalis prasideda dažniausiai 

vidurvasaryje. Tai nustatė Grotta ir kt. (2005), tyrinėdami pocūges JAV, ir pastebėjo jog medienos ląstelės ( kartu ir 

mediena) formuojasi ir auga nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio pabaigos ar rugsėjo pradžios. Vidurvasario laikotarpiu 

(liepos 1–6 dienomis) ankstyvoji mediena nustoja formuotis, –  pradeda formuotis vėlyvoji mediena. Taip pat pastebėta, 

jog ankstyvoji mediena formuojasi apie tris, tris su puse mėnesio, o vėlyvoji - apie du mėnesius. Nėra gerai ištirta, 

kokias proporcijas augančiame medyje sudaro ankstyvoji ir vėlyvoji mediena. Tačiau žinoma, jog spygliuočių vėlyvoji 

mediena yra tvirtesnė nei ankstyvoji mediena (Mott ir kt., 2002). Ši spygliuočių ypatybė daro didelę įtaką medienos 

gaminiams. Kretschmann ir kt. (2006) ištyrė ankstyvąją ir vėlyvąją medieną bei nustatė, kad jų skirtingos mechaninės 

savybės ir  skirtinga šių savybių sąveika su kitomis medienos ypatybėmis, net jei tiriamos  dvi gretimos rievės. 

 

Darbo tikslas – nustatyti paprastosios eglės  medienos tankio priklausomybę nuo metinių rievių struktūros. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti paprastosios eglės medienos metinių rievių tankį ir plotį. 

2. Nustatyti paprastosios eglės medienos ankstyvosios ir vėlyvosios medienos tankį bei jų pločius metinėje rievėje. 

3. Nustatyti priklausomybę tarp medienos tankio ir rievių struktūros. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 
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Tyrimo objektas – paprastosios eglės (Picea abies)  mediena. Mediena buvo paimta iš šių miškų urėdijų: 

Pakruojo, Prienų, Šilutės ir Veisiejų. 
 

Tyrimų metodika 

 

Iš kirtimų biržės atsitiktiniu būdu buvo atrenkami 5 medžiai (kiekvienam nukirstam medžiui buvo priskiriamas 

eilės numeris). Nupjovus medžius paimta kelminė atpjova (50 cm ilgio) ir vėliau kas metrą buvo pjaunamos 50 cm ilgio 

atpjovos. Vėliau iš  atpjovų buvo padaromos nuopjovos. 

Paprastosios eglės medienos tankis buvo nustatytas naudojantis „LIGNOSTATION“ įranga (slėnyje 

„Nemunas“). Prietaisas nustatinėja tankį ultragarso būdu. Tai pakankamai tikslus būdas medienos tankiui nustatyti, nes 

prietaisas matuoja nuopjovos kiekvienos metinės rievės medienos tankį (taip pat ir kt. parametrus). Pirmiausiai dedama 

nuopjova į „LIGNOSATION“ prietaisą. Po to reikia nurodyti, kokia kryptimi matuojama. Tuomet prietaisas atlieka 

šiuos veiksmus: 1) frezuoja tiriamą nuopjovos paviršiaus plotą, 2) fotografuoja kiekvieną metinę nuopjovos medienos 

rievę, 3) skenuoja ultragarsu frezuotą paviršiaus plotą; 4) pateikia rezultatus.  

Tiriant ankstyvosios medienos plotį metinėje rievėje, ankstyvosios medienos tankį, vėlyvosios medienos plotį rievėje, 

vėlyvosios medienos tankį, metinės rievės plotį ir tankį, buvo išnagrinėtos šios poslinkio ir sklaidos charakteristikos: 

vidurkis, mediana, moda, sklaidos plotis ir pasikliautinieji intervalai. Statistinė analizė buvo atliekama šiomis 

programomis – MS Office Excel ir StatSoft STATISTICA 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Galima teigti, jog didėjant ankstyvosios medienos pločiui metinėje rievėje, mažėja ankstyvosios medienos tankis 

(1 pav.). Vidutinė vienos rievės ankstyvosios medienos tankio reikšmė siekia 437 kg/m
3
. Daugumos tirtųjų nuopjovų  

ankstyvosios medienos tankis svyruoja nuo 271 kg/m
3
 iki 548 kg/m

3
, tačiau pagal pasikliautinuosius intervalus prie 95 

procentų tikimybės dauguma ankstyvosios medienos tankio reikšmių patenka į gana siaurą intervalą – nuo 434 kg/m
3
 

iki 440 kg/m
3
. Vidutinės ankstyvosios medienos plotis siekia 110 µm (pasikliautinasis intervalas – [107 , 113]), tačiau 

ankstyvosios medienos metinės rievės plotis labai nevienodas -  nuo 3 µm iki 589 µm.  

 

 
 

 1 pav. Ankstyvosios medienos tankio priklausomybė nuo ankstyvosios medienos pločio metinėje rievėje 

 
Analizuojant vėlyvosios medienos tankio priklausomybę nuo vėlyvosios medienos pločio metinėje rievėje (2 

pav.) pastebima kitokia padėtis – didėjant vėlyvosios medienos pločiui metinėje rievėje, didėja ir vėlyvosios medienos 

tankis. Vėlyvosios medienos tankis labai varijuoja – nuo 196 kg/m
3
 iki 882 kg/m

3
, o vidutinis vienos rievės vėlyvosios 

medienos tankis siekia 549 kg/m
3
 (daugiau nei ankstyvosios medienos). Lyginant vėlyvosios medienos plotį su 

ankstyvosios medienos –priešingai – vidutinis vėlyvosios medienos rievės plotis 87 µm mažesnis negu ankstyvosios 

medienos, o vėlyvosios medienos pasikliautinasis intervalas – [84 , 89]. Lyginant 95 % vėlyvosios medienos pločio 

reikšmes matyti, jog jos yra mažesnės nei ankstyvosios medienos. Kaip ir kiti minėti parametrai – vėlyvosios medienos 

metinės rievės plotis irgi labai stipriai kinta – nuo 2 µm iki 659 µm.  
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2 pav. Vėlyvosios medienos tankio priklausomybė nuo vėlyvosios medienos metinės rievės pločio  

 

Analizuojant metinių rievių tankio priklausomybę nuo metinių rievių pločio matyti, jog didėjant metinės rievės 

pločiui, didėja ir metinės rievės tankis (3 pav.). Vidutinis vienos rievės tankis – 488 kg/m
3
, tačiau labai varijuoja – nuo 

183 kg/m
3 

iki 880 kg/m
3
. Metinės rievės tankis mažesnis už vėlyvosios medienos tankį, bet didesnis už ankstyvosios 

medienos tankį (1 lentelė). Vidutinė metinės rievės pločio reikšmė siekė 197 µm (pasikliautinasis intervalas – [193 , 

201]; minimali reikšmė – 6 µm, o maksimali – 904 µm.   

 

 

 
 
3 pav. Metinių rievių tankio priklausomybė nuo metinių rievių pločio 

 

 

 

1 lentelė. Poslinkio ir sklaidos charakteristikos 

 
Rievių 

skaičius 
Vidurkis 

Pasikliautinieji intervalai 

Mediana Moda 
Mažiausioji 

reikšmė 
Didžiausioji 

reikšmė 
Sklaidos 

plotis - 95,000% + 95,000% 

Metinės rievės 

plotis, µm 3845 
197 193 201 165 98 6 904 898 

Ankstyvosios 110 107 113 84 40 3 589 586 
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medienos 

plotis, µm 

Ankstyvosios 

medienos 

tankis, kg/m3 

437 434 440 444 473 29 867 838 

Vėlyvosios 

medienos 

plotis, µm 

87 84 89 67 41 2 659 657 

Vėlyvosios 

medienos 

tankis, kg/m3 

549 546 553 566 555 196 882 686 

Metinės rievės 

tankis, kg/m3 
488 484 491 496 495 183 880 697 

 

Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, jog rievių duomenys (ankstyvosios medienos tankis ir plotis, vėlyvosios 

medienos tankis ir plotis, metinių rievių tankis ir plotis) labai nevienodas (1 lentelė). Tai rodo sklaidos plotis, kuris 

kiekvienos medienos ypatybės labai nevienodas. Metinės rievės tankis yra didesnis negu ankstyvosios medienos tankis, 

bet mažesnis negu vėlyvosios. Tad vėlyvosios medienos plotis yra mažesnis negu ankstyvosios medienos plotis. 

 

Išvados 

 
1. Ankstyvosios medienos tankis kinta nuo 29 kg/m

3
 iki 867 kg/m

3
, vidutinė reikšmė – 437 kg/m

3
. Ankstyvosios 

medienos plotis varijuoja nuo 3 µm iki 589 µm, vidutinė reikšmė – 110 µm.  

2. Vėlyvosios medienos tankis kinta nuo 196 kg/m
3 

iki 882 kg/m
3
, vidutinė reikšmė – 546 kg/m

3
. Vėlyvosios 

medienos tankis kinta nuo 2 µm iki 659 µm, vidutinė reikšmė – 87 µm. 

3. Metinės rievės tankis kinta nuo 183 kg/m
3
 iki 880 kg/m

3
, vidutinė reikšmė – 488 kg/m

3
. Metinės rievės plotis 

kinta nuo 6 µm iki 904 µm, vidutinė reikšmė – 197 µm. 
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DENSITY OF WHITEWOOD (PICEA ABIES) DEPENDENCY UPON STRUCTURE OF 

THE ANNUAL RINGS 
 

Gediminas ZUBRICKAS 

 

Summary 

 

This paper is aimed to study the density of the Whitewood (Picea abies). Research material was acquired 

from Pakruojis, Prienai, Silute and Veisiejai Forest Departments. The amount of research material are 74 

pieces of cross sections of the logs with the total amount of 3845 annual rings. The data of the annual 

rings was obtained after using „Lignostation“ equipment on cross sections of the logs. The following 

properties were analysed: densities and widths of annual rings, earlywood and latewood. After examining 

all the annual rings these conclusions were made: earlywood density is fluctuating from 29 kg/m
3
 to 867 

kg/m
3
; average mean - 437 kg/m

3
, earlywood width is fluctuating from 3 µm to 589 µm, avearge mean - 

110 µm. Latewood density is fluctuating from 196 kg/m
3 

to 882 kg/m
3
,; average mean - 546 kg/m

3
, 

latewood width is fluctuating from 2 µm to 659 µm,; average mean – 87 µm. Annual ring density is 
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fluctuating from 183 kg/m
3
 to 880 kg/m

3
, average mean - 488 kg/m

3
. Annual ring width is fluctuating 

from 6 µm to 904 µm, average mean – 197 µm. 

Keywords: ring density, earlywood, latewood, annual ring, width. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) MEDYNŲ SANDAROS IR NAŠUMO 

TYRIMAS DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE 
 

Gytis BURKEVIČIUS 

 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti Druskininkų miškų urėdijos bręstančiuose ir brandžiuose pušynuose. Tirta paprastosios pušies 

(Pinus sylvestris L.) medynų sandara ir našumas pagrindinėse Nal ir Nbl miško augavietėse. Tirtuose pušynuose 

išmatuotas 381 barelis (500 m
2
). Tyrimo bareliuose pamatuoti 7905 medžiai, iš jų pirmo ardo – 5080 ir antro 

ardo – 2825 medžiai. Daugiausiai Nal augavietėje vyrauja III boniteto, o Nbl – II boniteto medynai. Pagal 

medyno skalsumą Nal augavietėje daugiausiai vyrauja 0,7, o Nbl – 0,8 skalsumo medynai. Tiriant medynų 

struktūrą nustatyta, kad Nal ir Nbl augaviečių medynai mažai skiriasi pagal malkinės ir padarinės medienos 

kiekį, lyginant pagal medžių skaičių skirtumas siekia iki 4,6 %  ir pagal tūrį – iki 7,4 % .  Nbl augavietės  

medžiai pasižymėjo didesniu  aukščiu,  kuris siekia iki 36 m , o daugiausiai medynuose aptikta 24 ir 25 m 

aukščio medžių. Lyginant našumo rodiklius nustatyta, kad Nbl augavietės medžio stiebo, pušies stiebo, 

maksimalus stiebo tūris, pirmo ir antro ardo tūris viename hektare yra didesnis nei Nal augavietės. 

Pagrindiniai žodžiai: brandus pušynas, medyno sandara, medyno našumas, pušynų tyrimai. 

 

Įvadas 

 
Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) labiausiai savaime paplitusi medžių rūšis Lietuvoje. Šalyje pušynai užima 

718,6 tūkst. ha ir sudaro 35 % Lietuvos miškų ploto (Lietuvos miškų..., 2015). Didžiausi jų plotai yra Pietų, Pietryčių, 

Rytų ir Vakarų Lietuvoje. Dagiausiai pušynų susitelkę Druskininkų (90,6 % visų medynų ploto), Varėnos (85,2 %), 

Valkininkų (74,0 %) ir  Veisiejų (73,4 %) miškų urėdijose (Navasaitis, 2003). 

Pagrindinis miškų ūkio tikslas yra medienos tiekimas. Miško naudojimo apimtis priklauso nuo medienos išteklių. 

Medienos išteklius miške (medynų tūrį) sudaro per tam tikrą laiką  sukauptas prieaugis. Todėl tūris ir prieaugis yra 

pagrindiniai elementai, nuo kurių priklauso miško naudojimo apimtis (Antanaitis, 1979). 

Vienas iš svarbiausių uždavinių, keliamų mūsų šalies miškams, yra užauginti ir suformuoti produktyvius, našius 

ir tvarius medynus, kurie sugebėtų išlaikyti našumą, bioįvairovę  ir gerą sanitarinę būklę. Norint įgyvendinti šį uždavinį 

būtina turėti tam tikrų žinių apie medžių augimo ypatumus medyne, augimo erdvę, augimo nišą, augavietės potencialias 

galimybes, taip pat ir medyno struktūros pasikeitimus bėgant laikui. 

Medynų produktyvumą lemia labai daug  veiksnių. Tai pradinis ir esamas tankumas, medyno rūšinė sudėtis, 

medyną sudarančių medžių klasinė struktūra ir jų išsidėstymas,  augavietės sąlygos, medžių ir medyno genetinės 

savybės, į medyną patenkantis saulės energijos kiekis ir jo panaudojimas arduose, atliktų ūkinių priemonių 

efektyvumas. 

Temos aktualumą lemia tai, kad Druskininkų miškų urėdija dėl savo augaviečių, medynų struktūros ypatumų yra 

savitas ir įdomus miško našumo, savitumo ir dėsningumu pažinimo objektas.  

 

Darbo tikslas – nustatyti bręstančių ir brandžių pušynų sandarą ir našumą pagrindinėse pušynų augavietėse Nal ir Nbl 

Druskininkų miškų urėdijoje.  

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti pušynų sandarą ir našumą Nal ir Nbl augavietėje. 

2. Palyginti Nal ir Nbl augaviečių pušynų sandaros panašumus ir skirtumus.  

3. Palyginti medynų našumo rodiklius Nal ir Nbl augavietėse. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

VĮ Druskininkų miškų urėdijos III ir IV miškų grupės bręstantys ir brandūs pušynai. 

 

Tyrimų metodika 

 
Informacija apie bręstančių ir brandžių pušynų sandarą ir našumą Druskininkų miškų urėdijoje surinkta 

atrankinio medžio matavimo metodu. Skrituliniai miško tyrimų bareliai išskirti ir medžiai juose  matuoti pagal 2012 m. 

Brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu metodiką (R = 12,62 m), Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Medis
https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%AB%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1ynas_%28mi%C5%A1kas%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mi%C5%A1kai
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įsakymas Nr. 230-12-V „Dėl miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (25 priedas). Nal 

augavietėje išmatuota 169,5, o Nbl – 211,8  tyrimo barelio. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimo metu pušynų pagrindinėse augavietėse Nal ir Nbl buvo išmatuota 381,3  barelio (500 m
2
 ploto), tai 

atitinka 19,06 ha ploto. Nal augavietėje  išmatuota 169,5 barelio, bendras plotas 8,47 ha ir 3306 vnt. medžių, Nbl 

augavietėje – 211,8 barelio, bendras plotas 10,59 ha ir 4599 vnt. medžių. Vienas pamatuotas 500 m
2
 ploto barelis  buvo  

vertinamas kaip 5,06 ha bręstančių ir brandžių medynų plotas, o vienas barelyje pamatuotas medis – kaip  101 medis. 

Tirtų Nal augavietėje padarinių medžių, kurių skersmuo  8–16 cm, skaičius svyravo  nuo 0,2 iki 7 % , o malkinių 

medžių – nuo 1 iki 14 %  . Tarp 20–36 cm skersmens medžių  padariniai medžiai sudarė nuo 9 iki 11 % , o malkiniai – 

nuo 0,1 iki 0,3 % . Tarp 40–64 cm skersmens  medžių padariniai medžiai sudarė nuo 0,1 iki 7 % , o malkinių medžių 

tarp šio storio  medžių nepasitaikė. Nbl augavietėje situacija labai panaši. Tarp 8–16 cm skersmens medžių padariniai 

medžiai sudarė nuo 1 iki 7 % , o malkiniai – nuo 0,4 iki 14 % . Tarp 20–36 cm skersmens medžių padariniai medžiai 

sudarė nuo 7 iki 11 %, o malkiniai – nuo 0,1 iki 0,4 % . Tarp 40–64 cm skersmens medžių padarinių medžių skaičius 

svyravo nuo 0,1 iki 8 % , o malkinių medžių pasitaikė  tarp 40–48 cm skersmens medžių ir jie sudarė 0,3 % . Nal 

augavietėje  daugiausiai padarinių medžių buvo  tarp 24–36 cm skersmens medžių  ir sudarė 43,3 % , tuo tarpu Nbl 

augavietėje padarinių medžių daugiausiai buvo  tarp 28–36 cm skersmens medžių  ir sudarė 32,7 %  visų medžių 

skaičiaus (1 pav.). 
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1 pav. Padarinių ir malkinių medžių pasiskirstymas pagal skersmens storį %  (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 

 Medžių padaringumo pasiskirstymas pagal skersmens storį nuo bendro tūrio Nal ir Nbl augavietėje buvo  

panašus.  Nal ir Nbl augavietėje tarp 8–16 cm skersmens medžių padarinės medienos kiekis sudarė nuo 0 iki 2 % , tarp 

20–32 cm skersmens medžių  – nuo 3 iki 15 % , tarp 36–72 cm  – nuo 0,2 iki 19 % , o malkinė mediena  tarp 8–16 cm 

skersmens medžių sudarė nuo 0,1 iki 0,6 % , tarp 20–32 cm  – nuo 0,1 iki 0,2 % , tarp 36–72 cm storio medžių malkinės 

medienos pasitaikė tik tarp iki 48 cm skersmens medžių ir sudarė nuo 0 iki 0,2 % . Nal augavietėje daugiausiai 

padarinės medienos pasiskirstė tarp 24–48 cm skersmens medžių , tai sudarė 85 % . Nbl augavietėje daugiausiai 

padarinės medienos buvo  tarp 24–52 cm  skersmens medžių , tai sudarė 88,4 % . Nal ir Nbl  augavietėje daugiausiai 

padarinės medienos buvo   tarp 36 cm storio stiebų (2 pav.). 

 

Nal augavietė

N = 3306

 padarinė

 malkinė

0
0.7

1.8

4

7.5

10.9

14.5

18.6

16.3

9.9

7.3

3.1
2.6

0.8
0.3 0 0.2

0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

D, cm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%
 n

u
o

 b
e

n
d

ro
 t
ū

ri
o

0
0.7

1.8

4

7.5

10.9

14.5

18.6

16.3

9.9

7.3

3.1
2.6

0.8
0.3 0 0.2

0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1

Nbl augavietė

N = 4599

 padarinė

 malkinė

0.1
0.7

1.4

2.5

5

9

13.5

17.3

15.1

13.9

9.5

5.1

2.5

1.5

0.5
0

0.60.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

D, cm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

%
 n

u
o

 b
e

n
d

ro
 t
ū

ri
o

0.1
0.7

1.4

2.5

5

9

13.5

17.3

15.1

13.9

9.5

5.1

2.5

1.5

0.5
0

0.60.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

 
2 pav. Padarinės ir malkinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal svorį %  (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 
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Nal augavietėje pirmo ardo medžių   buvo nuo 7 iki32 m  aukščio, tuo tarpu antro ardo  –  nuo 5 iki 22 metrų. 

Daugiausiai pirmo ardo medžių  buvo nuo 19 iki 27 m aukščio ir sudarė 56,5 % , o antro ardo – nuo 7 iki 20 m ir sudarė 

32,7 %  nuo bendro medžių skaičiaus. Nbl augavietėje pirmo  ardo medžių buvo nuo 9 iki 37 m aukščio , o antro ardo  – 

nuo 5 iki 26 m. Daugiausiai pirmo ardo medžių  buvo nuo 21 iki 32 m aukščio ir sudarė 55,9 % , o antro ardo – nuo 6 

iki 22 m aukščio ir sudarė 36,5 %  nuo bendro medžių skaičiaus (3 pav.). 
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3 pav. I ir II ardo  medžių aukščio pasiskirstymas %  (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 

 

 Analizuojamų medynų skalsumas Nal augavietėje svyravo nuo 0,2 iki 0,3 ir nuo 0,5 iki 0,9, vyravo 0,6 ir 0,7 

skalsumo medynai, kurie sudarė 66,5 % , didžioji dalis medynų buvo  0,7 skalsumo ir sudarė 38,6 % . Nbl augavietėje 

svyravo nuo 0,2 iki 1,0, vyravo 0,7 ir 0,8 skalsumo medynai ( 76,1 % ),daugiausiai buvo  0,8 skalsumo medynų (39,5 % 

) (4 pav.). 
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4 pav. Medynų skalsumo pasiskirstymas pagrindinėse augavietėse %  (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 

 

 Tirti medynai buvo suskirstyti  į šešias bonitetų grupes. Nal augavietėje  buvo nustatyti I–V boniteto medynai , 

vyravo II, III, IV bonitetų medynai, kurie sudarė 96,3 %  tirtų medynų. Daugiausiai Nal augavietėje  buvo  III boniteto 

medynų, kurie sudarė 47 % , o mažiausiai V boniteto ir sudarė 0,5 % . Nbl augavietėje medynai buvo suskirstyti nuo IA 

iki IV boniteto, vyravo I, II, III bonitetų medynai, kurie sudarė 98,6 %  tirtų medynų. Nbl augavietėje daugiausiai yra II 

boniteto medynų, kurie sudarė 57 %, o mažiausiai IA ir IV boniteto medynų, kurie sudarė po 1 %  tirtų medynų (5 

pav.). 
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5 pav. Bonitetų pasiskirstymas pagrindinėse augavietėse %  (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 

 

Nustatyti medyno stiebų tūriai Nal ir Nbl augavietėse buvo  mažesni už pušies stiebų tūrį, tai lėmė  kitų medžių 

rūšių buvimas medyne. Nbl augavietės stiebų tūris 0,156 m
3
 buvo  didesnis nei Nal, taip pat ir pušies stiebų tūris 

medyne 0,356 m
3
 buvo  didesnis nei  Nal augavietės. Maksimalus stiebų tūris Nbl augavietėje buvo dvigubai didesnis 

nei Nal augavietėje, o minimalus stiebų tūris augavietėse skyrėsi labai mažai (6 pav.). 
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6 pav. Normaliojo skirstinio stiebo tūrio funkcija: medžio stiebo tūrio pasiskirstymas pagal stambumą (lauko darbai 

vykdyti 2012 m.) 

 
Nustačius 1 ha pušyno stiebų tūrį buvo nustatytas skirtumas tarp Nal ir Nbl augaviečių  – 107 m

3
/ha. 1 ha Nal 

augavietės stiebų  tūris  yra 256 m
3
, o Nbl  – 363 m

3
. Pirmo ardo tūrio skirtumas tarp augaviečių yra 98 m

3
/ha, o antro 

ardo  – 9 m
3
/ha (7 pav.). 
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Nbl augavietė

I ardo, M 1 Ha = 276*200*normal(x, 339.7613, 228.8149)
II ardo, M 1 Ha = 276*200*normal(x, 23.6078, 47.3081)
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7 pav. Normaliojo skirstinio I ir II ardo žalių medžių stiebų tūrio 1 ha M funkcija: medynų tūrio kintamumas 

skrituliniuose miško tyrimo bareliuose (lauko darbai vykdyti 2012 m.) 
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Išvados 

 
1. Nustatyta, kad Nal ir Nbl augavietėse nuo bendro medžių skaičiaus ir bendro tūrio iki 16 cm skersmens sudaro 

pagal medžių skaičių 32,3 ir 32,2 %, pagal tūrį 3,7 ir 2,9 % , 20–32 cm pagal medžių skaičių 42,3 ir 37,7 % , 

pagal tūrį 37,2 ir 30,6 % , 36–72 cm pagal medžių skaičių 25,6 ir 30,1 proc., pagal tūrį 59,2 ir 66,6 % . 

2. Daugiausia Nbl augavietės medynuose užregistruota 32 cm skersmens medžių 11,3 % ,  tuo tarpu Nal nuo 24, 

28, 32 cm, kurie sudarė po vienodą dalį – 10,9 %. Nal augavietėje didžiąją dalį padarinės medienos sudaro 24–

48 cm skersmens medžiai 85 % , o Nbl 24–52 cm skersmens medžiai 88,4 % . Didžioji dalis padarinės medienos 

Nal ir Nbl augavietėje gaunama iš 36 cm skersmens medžių. Nal augavietėje pirmo ardo medžių aukščio 

daugiausia užregistruota 24, 25 m ir sudarė vienodą 8,5 % , o antro ardo 10 m – 4,2 % , tuo tarpu Nbl pirmo ardo 

daugiausia 25 m 7,3 %  ir antro ardo 10 m 3,7 % . 

3. Tirti medynai buvo suskirstyti į šešias bonitetų grupes nuo IA iki V, Nal augavietėje vyrauja III boniteto  (46,8 

% ), o Nbl –  II boniteto medynai (57,3 % ). Analizuojamų medynų vyraujantis skalsumas Nal augavietėje    0,6– 

0,7  (66,5 % ), o Nbl – 0,7– 0,8  (76,1 % ) medynai. Nbl vidutinis  stiebo tūris (0,156 m
3 

) ir vidutinis pušies 

stiebo tūris (0,356 m
3  

) yra didesnis nei Nal augavietės. Nbl augavietės maksimalus stiebo tūris 4,689 m
3
 

didesnis nei  Nal augavietės, o Nal augavietės minimalus stiebo tūris 0,001 m
3
 didesnis nei Nbl . Nbl bendras 

medynų stiebų tūris 1ha 107 m
3
 didesnis nei Nal. Nbl pirmo ardo medynų stiebų tūris didesnis 98 m

3
 nei  Nal ir 

antro ardo Nbl medynų stiebų tūris didesnis 9 m
3
 nei Nal augavietės. 
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RESEARCH OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) STANDS STRUCTURE AND 

PRODUCTIVITY IN DRUSKININKAI FOREST ENTERPRISE 
 

Gytis BURKEVIČIUS 

 

Summary 

 

The studies were carried out in Druskininkai forest enterprise maturing and mature pine forest. Structure and 

productivity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in main Nal and Nbl tree sites were investigated. In 

investigated pine forest 381 full plot (500 m2) was measured. On study plots 7905 trees were measured, 5080 

trees from the first layer and 2825 trees from the second layer. For the most part in Nal tree site stands of III 

quality of locality and in Nbl tree site stands of II quality of locality were dominated. According to stand 

abundance in Nal tree site stands with 0,7 index and in Nbl tree site stands with 0.8 index are mainly dominated. 

The examination of the structure of forest stands showed, that stands in Nal and Nbl forest sites are little different 

in the amount of firewood and timber for processing, comparing by the number of trees the difference is up to 4,6 

percent, by volume up to 7,4 percent. According to tree height in Nbl tree site higher tree height distribution is 

revealed, which is up to 36 m height, for the most part in stands 24 and 25 m height trees were recorded. 

Comparing the indicators of productivity, it was determined, that in Nbl tree site: wood stem, pine stem, the 

maximum volume of the stem, volume of the first and second layer per hectare is higher, than in Nal tree site. 

Key words: mature pine forest, stand structure, stand productivity, pine forest studies. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 
 

PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) BRANDŽIŲ MEDYNŲ SANDAROS 

IR NAŠUMO TYRIMAS PRIENŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MEŠKAPIEVIO GIRININKIJOJE 
 

Marijus MAČYS 

 

Santrauka 

 

Tyrimai atlikti Prienų miškų urėdijos Meškapievio girininkijos Mačiūnų, Meškapievio, Prienų bei 

Skersabalio miško masyvuose. Buvo tiriami paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) brandūs medynai, jų 

sandara ir našumas, medynų sandaros dėsningumai, medyno dendrometrinių rodiklių skirtumai 

pagrindinėse Nbl ir Ncl miško augavietėse. Atliktų taksacinių matavimų ir tyrimų pagrindu buvo lyginami 

medynų taksaciniai ir našumo rodikliai, medynų sandara. Pušynuose greta pušų auga ir paprastoji eglė. Ji 

sudaro antrajį ardą. Tyrinėtuose miško masyvuose vyrauja dvi pagrindinės miško augavietės Nbl ir Ncl. 

Pati našiausia – Ncl augavietė ir joje augantys paprastosios pušies medynai. Ncl augavietėje nustatyti 

didžiausi medyno taksaciniai ir našumo rodikliai: miško elemento pušies vidutinis stiebo skersmuo, miško 

elemento pušies vidutinis medžio aukštis, bendrasis medyno tūris, skerspločių suma (absoliutinis 

skalsumas), medyno santykinis skalsumas, bonitetas, medyno tūrio pokytis, antro ardo eglių rodikliai. 

Pagrindiniai žodžiai: paprastoji pušis, brandus pušynas, medyno sandara, medyno tūris, medyno 

našumas, medyno taksaciniai rodikliai, miško augavietė. 

 

Įvadas 

 
Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) – plačiausiai pasaulyje paplitusi pušų rūšis. Visa Lietuvos teritorija patenka 

į paprastosios pušies paplitimo arealą. Pušis sudaro grynuosius medynus, auga kartu su paprastąja egle, karpotuoju ir 

plaukuotuoju beržu, drebule ir kt. Lietuvoje paprastoji pušis auga savaime, o dar 20 pušies rūšių yra introdukuotos 

(Navasaitis ir kt., 2003). Paprastoji pušis ir jos bendrijos yra itin svarbios šiuolaikinei miškininkystei, medienos 

apdirbimo pramonei, rekreacijai. Lietuvos pušynų vidutinis tūris – 321 m³/ha, brandžių pušynų vidutinis tūris – 397 

m³/ha (Lietuvos miško ūkio statistika, 2015). 

Prienų miškų urėdijos miškuose vyrauja spygliuočių medynai, didžiausią ploto dalį – 41 % užima paprastosios 

pušies medynai. Jie išsidėstę centrinėje bei pietinėje urėdijos dalyse ir susitelkę Birštono, Meškapievio ir Prienų 

girininkijose. Meškapievio girininkija užima 4046 ha plotą, iš jo 3214 ha sudaro valstybinės reikšmės miškai. Pušynai 

sudaro 68 % bendrojo girininkijos miško ploto. Meškapievio girininkijoje augantys pušynai išsiskiria dideliu brandžių 

medynų našumu, dideliu vidutiniu medžių aukščiu.  

 

Darbo tikslas – ištirti brandžių pušynų sandarą ir našumą pagrindinėse augavietėse Meškapievio girininkijoje. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti brandžių pušynų sandaros dėsningumus. 

2. Palyginti pagrindinių augaviečių brandžių pušynų taksacinius rodiklius ir našumo skirtumus. 

3. Palyginti brandžių pušynų našumo rodiklius (D, H, ΣG, M, St, bonitetinė klasė, tūrio pokytis). 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Brandūs paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) vienaardžiai ir dviardžiai medynai. Medynų amžius 101–140 

metų. Tyrimai atlikti Prienų miškų urėdijos Meškapievio girininkijoje Mačiūnų, Meškapievio, Prienų bei Skersabalio 

miško masyvuose paprastosios pušies medynuose. Duomenų bazę sudaro taksacinė informacija – apie 200 taksacinių 

sklypų. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimams atlikti Prienų miškų urėdijos Meškapievio girininkijoje pasirinkti Mačiūnų, Meškapievio, Prienų bei 

Skersabalio miško masyvai, užimanys 3582 ha. Šiuose miškuose brandūs pušynai užima 629 ha. Inventorizuoti 200 

brandžių pušynų sklypų. Vidutinis taksacinio sklypo plotas – 3,1 ha. 

Taksacinei informacijai apie brandžius paprastosios pušies medynus Meškapievio g-joje surinkti pasirinktas 

sklypinės miškų inventorizacijos metodas. Inventorizacijos darbai buvo atliekami vadovaujantis Miškotvarkos darbų 

vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V 
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„Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" (2010, Nr. 45-2182). Brandžių medynų taksacija atlikta 

instrumentinės taksacijos metodais. 

Pasirinktų brandžių paprastosios pušies sklypų inventorizacija vykdyta apžiūrint sklypą ir patikslinant ribas. 

Įvairūs medynų rodikliai aprašyti bei įvertinti remiantis instrumentiniais matavimais. Sklypuose iki 1 ha ploto 

parinktose tipingose aprašymo vietose atlikti vidutinių parametrų medžių matavimai. Didesniuose nei 1 ha, siekiant 

užtikrinti vienodą tikimybę visiems miško sklypo apskaitos elementams patekti į apskaitą, pagal taisykles išdėstyti 

kampinės apskaitos bareliai. Juose buvo pamatuoti vidutinių medžių parametrai bei naudojantis kampinio matavimo 

prietaisu nustatyti medyno skalsumas, rūšinė sudėtis bei skerspločių suma ΣG. 

Baigus lauko darbus, naudojantis Microsoft Excel programine įranga buvo grupuojami ir analizuojami surinkti 

brandžių pušynų sandaros ir našumo parametrai. ArcMap programine įranga perskaičiuotas sklypų plotas kai kuriuose 

sklypuose atlikus ribų korekcijas (dėl įvykdytų ūkinių priemonių ir kt. priežasčių), parengti brandžių medynų planai. 

Kaip rodo tyrimai (Juknys, Repšys, Tebėra, 1981; Repšys, 1994; Kliučius, 2004), atlikus instrumentinę medynų 

taksaciją skritulinių miško tyrimo barelių arba kampinio matavimo tyrimo barelių metodu, tyrimų sklypo tūris 

nustatomas ±8 - 10% tikslumu (p=0,683). 

Tyrimo taškų (barelių) arba tyrimo sklypų skaičius (n), reikalingas planuojamam miško strato inventorizacijos 

darbų tikslumui  (pvz.: pušynų stratas, brandžių pušynų stratas, Ncl augavietės medynai ir pan.) pasiekti, apytiksliai gali 

būti nustatytas pagal formulę: 

n    P²M  /  P²MT , 

čia PM – tūrio nustatymo paklaida tyrimo objekte; 

PMT – planuojamas duomenų tikslumas strate. 

Tačiau šioje formulėje neatsižvelgiama į nagrinėjamo strato medynų vidutinio tūrio kintamumą, priklausančio 

nuo stratifikavimo detalumo ir tyrinėjamų medynų savybių. Atliktų darbų patirtis rodo, kad tokiu būdu apskaičiuotas 

tyrimo sklypų skaičius strate turi būti padidintas apie 25 – 30 %. 

Miško inventorizacijos darbus planuojama atlikti biologiniuose tyrimuose numatytu tikslumu (±5% , esant 

tikimybei p=0,95), o viename strate reikia atrinkti ir matuoti 18 – 24 tyrimo sklypus. Ištirta 200 brandžių pušynų. 

 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimai buvo atliekami naudojant 200 brandžių pušynų taksacinę informaciją. Šie medynai augo Mačiūnų, 

Meškapievio, Prienų bei Skersabalio miško masyvuose. Nustatyta, kad didžioji dalis – net 84 % brandžių paprastosios 

pušies medynų auga Ncl augavietėje, Nbl augavietė užima 10 % ploto. Likusį plotą nedidelėmis dalimis užima kitos 

augavietės. Tyrime analizuoti Nbl ir Ncl augavietėse augantys brandūs medynai. Vidutinis brandaus pušyno sklypo 

plotas Nbl augavietėje yra 2,5 ha, o Ncl augavietėje 3,4 ha. 

Brandūs pušynai, augantys skirtingose augavietėse, turi skirtingą rūšinę sudėtį. Tiriamame miško masyve kartu 

su pušimi beveik visada (išskyrus grynus pušynus) auga paprastoji eglė. Kitų medžių rūšių priemaiša yra labai maža. 

Nbl augavietėje mišrių pušynų mažai, čia mišrūs medynai užima mažesnį plotą, ir plotas palaipsniui didėja didėjant 

medyno grynumui. Ncl augavietėje daugiau mišrių pušynų, kurių rūšinės sudėties formulėse yra 7, 8, 9 dalys 

paprastosios pušies (1 pav). 

 
 

2 pav. Brandžių pušynų plotų pasiskirstymas pagal pušies dalį rūšinės sudėties formulėje (Meškapievio girininkija, 

2015, analizuojama 200 taksacinių sklypų ) 
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Daugiau nei pusėje visų brandžių medynų ploto  (65,2 %) išskirtas antrasis ardas, kuriame auga paprastoji eglė 

(Picea abies). Nbl augavietėje antrasis ardas užima 55,2 % ploto, o Ncl augavietėje – 67,4 % ploto. Antrasis ardas nėra 

tankus, jo skalsumas 0,1 – 0,2 abiejose augavietėse. Vidutinis antrojo ardo eglių aukštis Nbl augavietėje 14 m, o Ncl – 

16 m. 

Palyginus brandžių pušynų sklypus pagal vidutinį pušies stiebų skersmenį Nbl ir Ncl augavietėse pastebėta, kad 

Nbl augavietėje didžioji dalis stiebų yra 32 – 38 cm skersmens, net 42 % ploto vidutinis pušynų vidutinės pušies stiebo 

skersmuo yra 32cm. Ncl augavietėje 38 – 40 cm vidutinio pušies stiebo skersmens medynai užima 66,2 % pušynų ploto. 

Pastebima, kad Ncl augavietėje auga storų medžių medynai (2 pav.). Vidutinis brandaus pušyno vidutinio medžio stiebo 

skersmuo Nbl augavietėje yra 37cm, o Ncl –  39,5cm. 

 
 

2 pav. Brandžių pušynų plotų pasiskirstymas pagal miško elemento pušies vidutinį stiebų skersmenį Nbl ir Ncl miško 

augavietėse (medynų amžius 101– 140 metų, panaudoti 200 medynų taksaciniai rodikliai D) 

 

Vidutinis Ncl augavietėje augančių paprastųjų pušų aukštis 33,1 m, o Nbl augavietėje – 31,2 m. Ncl augavietėje 

paprastosios pušies medžių vidutinis aukštis (3 pav.) didesnis nei Nbl augavietėje. Nbl augavietėje daug 32 metrų 

vidutinį aukštį turinčių medynų. 

 

 
 

3 pav. Brandžių pušynų plotų pasiskirstymas pagal miško elemento pušies vidutinį medžių aukštį Nbl ir Ncl augavietėse  

(medynų amžius 101 – 140 metų, panaudoti 200 medynų taksaciniai rodikliai H) 

 

Įvertinus brandžių paprastosios pušies medynų skerspločių sumas (absoliutinį skalsumą) pagrindinėse miško 

augavietėse nustatyta, kad šis rodiklis panašus abiejose augavietėse: Nbl augavietėje 32,1 m²/ha, o Ncl – 32,7 m²/ha. 

Medynų tūris skiriasi 34 m³/ha. Nbl augavietėje 425 m³/ha, o Ncl augavietėje – 460 m³/ha. Medynų tūris 1 ha viršija 

Lietuvos brandžių pušynų tūrio vidurkį (397 m³/ha pagal 2015 metų oficialią miškų ūkio statistiką). 

Lyginant paprastosios pušies medynų pasiskirstymą pagal medynų skalsumą, galima pastebėti, kad abiejose 

augavietėse 0,8 ir 0,9 skalsumo medynai užima didžiausią ploto dalį (4 pav.). Nbl augavietėje 0,9 skalsumo medynai 
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užima net 58,8 % visų Nbl medynų ploto. Ncl augavietėje 0,8 ir 0,9 skalsumo medynai užima panašius plotus, tarp jų ir 

kitų skalsumo grupių nėra tokio skirtumo, kuris matomas Nbl augavietėje. 

 

 
 

4 pav. Brandžių pušynų plotų pasiskirstymas pagal vidutinį medyno skalsumą pagrindinėse Nbl ir Ncl augavietėse (200 

brandžių medynų taksacinė informacija) 

 

Tiriamose augavietėse augantys medynai yra trijų bonitetinių klasių –  Ia, I ir II. Kadangi brandūs paprastosios 

pušies medynai Meškapievio girininkijoje yra įspūdingų parametrų, todėl nenuostabu, kad abiejose augavietėse 

didžiausia dalis medynų yra Ia bonitetinės klasės, o II boniteto medynų beveik nėra (1 lentelė). Pirmo boniteto medynai 

Nbl augavietėje užima trečdalį, o Ncl – tik dešimtadalį bendrojo brandžių pušynų ploto. 

 

1 lentelė. Brandžių paprastosios pušies medynų plotai pagal bonitetinę klasę % (200 brandžių medynų) 

Augavietė / bonitetinė klasė Ia I II 

Nbl 63,5 34,4 2,1 

Ncl 89 10,9 0,1 

 

Išvados 

 
1. Prienų miškuose našiausi brandūs paprastosios pušies medynai auga Ncl miško augavietėje. Nbl 

augavietėje medynai grynesni nei Ncl. Dominuojančioje Ncl augavietėje auga mišrūs pušynai, kur medyno 

sudėtyje dažniausiai yra 1–3 dalys paprastosios eglės. Daugiau nei pusėje medynų yra 0,1 – 0,2 skalsumo 

antrasis ardas, sudarytas iš paprastosios eglės. 

2. Derlingesnėje Ncl augavietėje daugiau mišrių pušies medynų, kurių sudėtyje yra 7 – 9 dalys paprastosios 

pušies. Nbl augavietėje dominuoja gryni pušynai. 

3. Prienų miškų urėdijos miškuose iš pušynų našiausi Ncl augavietėje augantys brandūs pušynai. Vidutinis 

medžio stiebo skersmuo Ncl augavietėje yra 2,5 cm didesnis nei Nbl augavietėje. Vidutinis medyno 

aukštis Nbl augavietėje 2 m mažesnis nei Ncl augavietėje. Vidutinė skerspločių suma skiriasi mažai: Nbl 

32,1, o Ncl 32,7. Vidutinis medyno skalsumas abiejose augavietėse vienodas 0,73. Net 63 % pušynų, 

augančių Nbl augavietėje, ir 89 % Ncl augavietėse yra Ia bonitetinės klasės. Čia vidutinis 100 metų pušų 

aukštis viršija 32 m. Aptinkama brandžių pušynų, kurių medžių vidutinis aukštis 36 m. 

4. Brandžių pušynų tūris 425 –  460 m³/ha viršija Lietuvos brandžių pušynų tūrio vidurkį 397 m³/ha. 
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RESEARCH OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) MATURE STANDS 

STRUCTURE AND YIELD IN PRIENAI FOREST ENTERPRISE IN MEŠKAPIEVIS 

FOREST 

 
Marijus MAČYS 

 

Summary 

 

The studies were done in Prienai Forest Entreprise in Meškapievis Forest in mature Scots pine (Pinus 

sylvestris L.) stands. Investigations of stand structure and productivity were done in 200 sample plots. 

Data analyses and stand structure regularities, some differences and similarities in Nbl and Ncl forest 

types were made. A lot of mixed pine stands with spruce were investigated. Most of pine stands consist of 

two layers. Most of pine stands in Prienai Forest Enterprise grow in Nbl and Ncl forest sites. Comparison 

was also done with trees parameters, stand volume and the productivity between different Scots pine stand 

sites. The stand volume (460 m³/ha) and other tree parameters (tree hight 33-36 m, stem diametre 38-40 

cm) in Ncl forest site shows bigger forest productivity than in the forest site Nbl. 

Keywords: mature Scots pine stand, Scots pine stand structure, stand volume, forest productivity, Scots 

pine productivity, forest sites. 
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Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 

PAKRUOJO MIŠKO MASYVO MIŠRIŲ LAPUOČIŲ MEDYNŲ SANDAROS IR NAŠUMO 

TYRIMAI 
 

Mantas LETKAUSKAS 

 

Santrauka 

 

Straipsnyje analizuojama Pakruojo miško masyvo mišrių lapuočių medynų sandara ir našumas. Tyrimo 

duomenys surinkti 2014 m. Pakruojo miškų urėdijoje Pakruojo girininkijoje vykdant atvejinius ir plynus mišrių 

lapuočių medynų kirtimus. Tiriamo objekto plotas – 59,1 ha. Pakruojo miškų urėdijoje medynai auga dviejose 

pagrindinėse augavietėse – Lds (33,4 % ) ir Lfs (20,2 % ). Daugiausiai medynų (mišrūs ąžuolynai, beržynai, 

juodalksnynai, klevynai) yra trečios bonitetinės klasės, tik mišrūs drebulynai – antros. Didžiausiu stiebo 

skersmeniu ir  stiebo tūriu pasižymėjo ąžuolai. Didžiausiu padarinės medienos tūriu plyno kirtimo biržėse 

išsiskyrė ąžuolai (97,6 % ), beržai (86,5 % ) ir juodalksniai (76,1 % ). Tuo tarpu malkinės medienos didelė išeiga 

kertant gluosnius (100 % ), blindes (87,3 % ), sergančius uosius (76,2 % ) ir drebules (62 % ). 

 

Pagrindiniai žodžiai: mišrūs lapuočių miškai, brandūs medynai, medynų tūris, brandžių medynų našumas, 

medynų skalsumas, miško augavietės, padarinės medienos išeiga pagrindinio naudojimo biržėse. 

 

Įvadas 

 

Miškai yra vieni svarbiausių atsikuriančių gamtos išteklių. Jų svarba pasireiškia ne tik ekonominiu, bet ir 

ekologiniu (CO2 kaupimas, šiltnamio efekto mažinimas, vandens ir dirvožemio  apsauga) bei rekreaciniu požiūriais. 

Miškai yra itin reikšmingi mūsų krašto ekonomikai, kadangi kasmet Lietuvoje iškertama apie 7,4–7,6 mln. m
3
 medienos 

(2013, 2014 m.), o medienos ir jos gaminių eksportas sudaro 8–9 %  šalies bendrojo eksporto. Vertinant medynų 

našumą didelę reikšmę turi medienos tūrio, gaunamo ploto vienete per laiko tarpą, bei jo pokyčių ūkininkaujant 

nustatymas (Ozolinčius, 1999). Taip pat, praktinės miškininkystės požiūriu, svarbu įvertinti ne tik tūrio prieaugį, bet ir 

medynų struktūrą. 

Sklypinė miškų inventorizacija (SMI) yra miškotvarkos projekto, užtikrinančio darnaus miškų ūkio plėtrą, 

pagrindas (Kuliešis, Kulbokas, 2004). Turint pagrindinius medynų rodiklius (stiebo skersmuo, medžio aukštis, bonitetas 

ir kt.), galima tinkamai reguliuoti miško resursų panaudojimą, vykdyti miško kirtimų ir atkūrimo kontrolę, formuoti 

medynus (Juodvalkis ir kt., 1995). 

Norint sėkmingai organizuoti  ūkinę veiklą  svarbiausia laiku panaudoti teisingus duomenis.  Miškotvarkos 

metu gauti duomenys apie medienos resursus yra tikslūs ir pagal juos galima matyti, kaip miškas auga ir kaip tokiame 

miške toliau ūkininkauti. 

 

Darbo tikslas – ištirti mišrių lapuočių medynų sandarą ir našumą bei nustatyti Pakruojo girininkijos tipingų miškų 

sandaros ir našumo dėsningumus. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti mišrių brandžių lapuočių medynų sandaros dėsningumus. 

2. Palyginti pagrindinių augaviečių mišrių lapuočių medynų panašumus ir skirtumus. 

3. Palyginti brandžių mišrių lapuočių medynų našumo rodiklius. 

 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimo objektas – Pakruojo girininkijos brandūs mišrūs lapuočių medynai. VĮ Pakruojo miškų urėdiją sudaro 6 

girininkijos: Linkuvos, Sukmedžio, Gedžiūnų, Pakruojo, Klovainių, Rozalimo. Valstybinės reikšmės miškai užima 18,3 

tūkst. ha, rezervuoti privatizavimui- – 2,2 tūkst. ha, privatūs miškai – 9,1 tūkst. ha. Pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1816 urėdijai perduota 372 ha laisvos valstybinio fondo žemės 

miškui veisti. 

Pakruojo girininkijos valdomų valstybinės reikšmės miškų plotas – 2 882 ha, tyrimo objekto plotas – 59,1 ha, 

sklypų skaičius – 46, juose vyrauja šios augavietės: Ldp, Lds, Lfs, Ncp, Uds. Tiriamuose mišriuose medynuose 

vyraujančios medžių rūšys – beržas (20,4 ha) ir drebulė (10,1 ha). Tyrimas apima 2014 metais atvejiniu ir plynu 

kirtimais iškirstas biržes. Atvejiniu kirtimo būdu iškirstas plotas – 9,5 ha, plynu kirtimu – 49,6 ha 

(http://www.pakmu.lt/lt/apieuredija; žiūrėta 2016.02.09). 

 

http://www.pakmu.lt/lt/apieuredija
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Tyrimų metodika 

 

Tyrimo duomenys apie brandžių mišrių lapuočių medynus surinkti taikant ištisinio medžių matavimo metodą 

(Dėl biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių, 2004). Pavienių sortimentų ir nenukirstų medžių stiebų skersmenis matuoti 

reikia naudojant matavimo lazdą, standžią matuoklę, mechanines arba elektronines žergles. Stiebo skersmens matavimo 

priemonės turi būti graduotos ne mažesniu kaip 1 cm tikslumu, o pagrindinio naudojimo biržėse – storumo laipsniais. 

Šio tyrimo 26 294 medžių stiebų skersmenys buvo matuojami 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio 

mechaninėmis žerglėmis, t. y. specialiu dideliu slankmačiu.  (1 pav.). Medyno aukštumo klasė buvo nustatoma pagal 

lenteles. Medžių stiebų tūris apskaičiuojamas laikantis Aapvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimo ir tūrio 

nustatymo taisyklėmis bei Medienos tūrio lentelėmis (2010). 

 
1 pav. Nenukirsto medžio stiebo skersmens matavimas 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio (Dėl biržių atrėžimo ir 

įvertinimo taisyklių patvirtinimo, 2004; šio piešinio autorius doc. dr. Edmundas Petrauskas) 

 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Pakruojo girininkijoje vyrauja mišrūs brandūs lapuočių medynai. Didžiąją dalį analizuojamo ploto, net 33,4 ha, 

sudaro laikinai perteklingo drėgnumo, labai derlingi, sunkios dirvodarinės sudėties žemės plotai (Lds). Šiek tiek mažiau 

– 20,2 ha sudaro laikinai perteklingo drėgnumo, ypač derlingi, sunkios dirvos plotai (Lfs). Uds, Ldp, Ncp augavietės 

užima mažiausią dalį ploto (2 pav.). Pagrindinės medžių rūšys, augančios šių augaviečių mišriuose medynuose, tai: 

ąžuolas, beržas, blindė, drebulė, eglė, gluosnis, juodalksnis, klevas, liepa, uosis. Didžioji dalis analizuojamo ploto 

augaviečių yra derlingos, tinkamos daugeliui medžių rūšių augti, dėl to lapuočių medynai savo brandos amžiuje gali 

pasiekti didelį našumą – 300–400 m³/ha. 

 
2 pav. Pakruojo mišrių brandžių lapuočių medynų plotų pasiskirstymas pagal miško augavietes (ha) 

 

Miško augavietės gerumo ir medynų našumo rodiklis – medynų bonitetas tiriamame objekte yra vidutiniškas (3 

pav.). Vyraujanti bonitetinė klasė – 3 (mišrių ąžuolynų, beržynų, juodalksnynų, klevynų, liepynų, uosynų). Drebulės 

aukščiausia vidutinė bonitetinė klasė – 2, eglės, gluosnio ir blindės žemiausia – 4. Pastebėta, kad nors analizuojamo 

ploto augavietės yra derlingos, o bonitetinė klasė – vidutinė. To priežastis galėtų būti praeityje netinkamas plotų 

tvarkymas. Derlingose augavietėse augančių brandžių medynų sudėtyje yra 4 arba daugiau miško elementų. Mišriuose 

medynuose didelė tarprūšinė medžių konkurencija dėl šviesos, drėgmės, maistinių medžiagų. 
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3 pav. Skirtingų medžių rūšių brandžių medynų vidutinė boniteto klasė (lot. „bonitas“ – gerumas) 

 

Lyginat dviejų didžiausių augaviečių pasiskirstymą pagal medynų skalsumą, buvo išskirtos  trys medynų grupės 

(reti, vidutinio tankumo, tankūs). 0,3–0,5 skalsumo medynai priskirti retiems, 0,6–0,7 – vidutinio tankumo ir 0,8–1,0 – 

tankiems. Lfs augavietės medynų skalsumas buvo įvairesnis, svyravo  nuo 0,6 iki 0,9  (4 pav.), o Lds  – nuo 0,6 iki 0,8. 

Abiejose augavietėse didžioji dalis medynų buvo  0,7 skalsumo. Lfs augavietėje santykinai mažiausio – 0,6 skalsumo 

medynų. Pagal gautus duomenis galima daryti išvadas, kad tiriamo objekto pagrindinių augaviečių medynų skalsumo 

balas yra gana aukštas, medžiai vidutiniškai tankiai išsidėstę sklypuose, pats išsidėstymas tolygus ir tendencingas. 

 

 
4 pav. Pagrindinių Lfs ir Lds augaviečių mišrių brandžių lapuočių medynų pasiskirstymas pagal medyno skalsumą %  

 

Pakruojo girininkijoje išmatuoti 26 294 medžiai 59,1 ha plote. Lapuočių medžių stiebų skersmenys svyruoja 

vidutiniškai nuo 14 cm (blindė) iki 54 cm (ąžuolas) (5 pav.). Storų ąžuolų  buvo  labai mažai – iš 59,1 ha ploto sudar4 

tik 0,6 ha – tai yra 1,02 %  viso tiriamo ploto. Didžiausius plotus užėmė  vidutiniškai 27 cm vidutinio stiebo skersmens 

beržai (20,4 ha) ir 25 cm stiebo skersmens drebulės (10,1 ha). Buvo  nustatyti vyraujančių medžių pasiskirstymo 

storumo laipsniais skirstiniai. 
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5 pav. Skirtingų medžių rūšių vidutiniai stiebų skersmenys brandžiuose medynuose (cm) 

 

Tiriamuose sklypuose medžiai ir mediena buvo grupuojami į padarinę ir malkinę. Iš viso (visų medžių rūšių) 

tirtuose medynuose buvo  26 294 medžiai, iš kurių 15 859 padariniai ir 10 435 malkiniai. Ąžuolai buvo  didžiausio 

padaringumo, iš 100 % stiebų tūrio jų padaringumas (padarinės medienos išeiga) sudarė 97,6 %, tačiau pačių ąžuolynų 

analizuojamame plote buvo maža dalis – 0,6 ha. Beržai, kurių medynų plotas sudarė net 20,4 ha, taip pat didelio 

padaringumo, iš 100 % stiebų tūrio jų padaringumas sudarė 86,5 % . Likusių medžių padaringumas svyravo  nuo 12,7 

iki 76,1 % . (6 pav.). Tuo tarpu malkinei medienai  daugiausiai  buvo priskirta gluosnio (100 % ), blindės (87,3 % ), 

sergančio uosio (76,2 % ) ir drebulės (62 % ) medžių. 

 

 
6 pav. Skirtingų medžių rūšių medienos padaringumas Pakruojo mišriuose brandžiuose lapuočių medynuose % . 

Paveiksle vaizduojamas padarinių ir malkinių medžių stiebų tūrio santykis procentais 

 

Išmatavus visų medžių rūšių stiebų tūrius, nustatyta, kad didžiausias vidutinis stiebo tūris visuose tirtuose 

sklypuose buvo ąžuolų ir siekė 3,00 m
3
, o didžiausią plotą (20,4 ha) užimančio beržo vidutinis stiebo tūris buvo 4 kartus 

mažesnis už ąžuolo ir siekė 0,75 m
3
 (7 pav.). Tuo tarpu mažiausias stiebų tūris nustatytas blindės medžių – 0,17 m

3
. 
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7 pav. Skirtingų medžių rūšių vidutinis stiebo tūris Pakruojo mišriuose brandžiuose lapuočių medynuose (m

3
) 

           

Išvados 

 

1. Įvertinus Pakruojo miško masyvo mišrių brandžių lapuočių medynus buvo nustatytos šios vyraujančių medžių 

rūšys: ąžuolas, beržas, blindė, drebulė, eglė, gluosnis, juodalksnis, klevas, liepa ir uosis. Didžiausius plotus 

užima mišrūs beržynai ir drebulynai. Kiekviename medyne išskirti 5–6 miško elementai. Brandžių medynų 

dendrometriniai rodikliai ir tūriai pateikti pagal miško elementus. 

2. Pakruojo miškų urėdijoje medynai auga dviejose pagrindinėse miško augavietėse – Lds (33,4 % ) ir Lfs (20,2 

% ). Daugiausia medynų (mišrūs ąžuolynai, beržynai, juodalksnynai, klevynai) nustatyta III bonitetinės klasės, 

tik drebulynai – II . Lfs miško augavietės medynų skalsumas svyruoja nuo 0,6 (ugdyti medynai) iki 0,9 

(neugdyti medynai), o Lds  – nuo 0,6 iki 0,8. Dominuoja labai derlingos ir derlingos su uosiu augavietės. 

Brandūs (0,6–0,8 skalsumo) medynai produkuoja 60–80 procentų normalaus medyno derliaus. Būdami 

skirtingo šviesiamėgiškumo miško medžiai sudaro tankias biogrupes, o medynuose yra  dideli žalių medžių 

stiebų tūriai. 

3. Didžiausiu padarinės medienos tūriu pasižymėjo ąžuolai (97,6 % ), beržai (86,5 % ) ir juodalksniai (76,1 % ), 

tuo tarpu malkinės medienos daugiausiai gauta iš gluosnio (100 % ), blindės (87,3 % ), uosio (76,2 % ) ir 

drebulės (62 % ) medžių. Didžiausiu stiebo skersmeniu bei vidutiniu stiebo tūriu pasižymėjo paprastieji 

ąžuolai, sudarantys mažąją dalį tiriamo objekto miškų (0,6 ha). 
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Summary 

 

Research was done in Pakruojis mixed mature deciduous stands. The data was collected in 2014 in Pakruojis 

Forest Enterprise mature stands. It was determined,  that the most of mixed mature deciduous grow in Lds (33,4 

%) and Lfs (20.2 %) sites. 

Most of the stands (Oak, Birch, Black Alder, Maple) are the third class and only Aspen – second bonitet class. 

Oaks had the bigest stem diameter and stem capacity and volume.  

 

Keywords: mixed deciduous forests, mature stands, stand volume, mature stand productivity, stand stocking 

level. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijps mokslinė sekcija 
 

ĮVAIRIŲ ALKOHOLIŲ PANAUDOJIMAS BIODYZELINO GAMYBOJE 
 

Marius EITUTIS 

 

Santrauka 

 

Biodyzelinas gaminamas iš augalinės kilmės aliejų ar gyvūninės kilmės riebalų švarus ir alternatyvus 

kuras . Naudojant biodyzeliną  gali būti pasiekta pusiausvyra tarp žemės ūkio , ekonominės plėtros ir 

aplinkos taršos, taip pat tai būdas sumažinti taršos emisijas aplinkoje.  Didžiausia esterių išeiga gauta, 

rapsų aliejui reaguojant su metanoliu per 1 val. 20 min. Tačiau reakcija efektyviai vyko ir naudojant 

butanolį. Kadangi peresterinimas metanoliu ir etanoliu yra gana plačiai ištirtas, tolimesniems tyrimams 

buvo pasirinktas butanolis. Siekiant gauti didžiausią esterių išeigą,  buvo nustatytas optimalus butanolio ir 

rapsų aliejaus molinis santykis 7:1. Nustačius optimalias sąlygas (alkoholį ir aliejaus santyki su alkoholiu) 

buvo svarbu nustatyti optimalią peresterinimo trukmę. Į rapsų aliejų  buvo supiltas butanolio ir 0,9 % 

NaOH tirpalas, kaitinta 70 
o
C temperatūroje. Nustatyta optimali proceso trukmė yra 50 min. 

 

Pagrindiniai žodžiai: Biodyzelinas, peresterinimas, butanolis, glicerolis. 

 

Įvadas 

 
Dvidešimt pirmame amžiuje ypač išryškėjo neigiamas šiltnamio dujų poveikis aplinkai. Į tai reaguodama 

Europos Sąjunga išleido daug teisės aktų, kurie reglamentuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kontrolę. Atsižvelgiant 

į tai, kad pagrindinis šių dujų emisijų šaltinis yra transportas, naudojantis mineralinius degalus, ieškoma būdų sumažinti 

teršalų emisijas su variklių deginiais. Vienas tokių būdų – biodegalų naudojimas (Atabani et al., 2012). Didėjantis 

energijos poreikis ir mažėjančios naftos atsargos lemia, kad biodyzelinas yra ateities alternatyva (Demirbas, 2009). Tai 

švarūs degalai, gaminami iš augalinės kilmės aliejaus ar gyvūninės kilmės riebalų. Naudojant biodyzeliną, galima 

pasiekti pusiausvyrą tarp žemės ūkio, ekonomikos vystymosi ir aplinkos sumažinti emisijos lygį ir užterštumą 

(Demirbas, 2009). 

Biodyzelinas yra gera kuro atmaina ne tik todėl, kad gaminamas iš atsinaujinančių šalinių, bet ir todėl, kad jam 

degant nesusidaro sieros oksido, be to, lyginant su įprastiniu dyzelinu, mažesnė kitų kenksmingų medžiagų emisija: CO 

vidutiniškai 48 %, kietų dalelių koncentracija apie 47 %, angliavandenių (dėl kurių susidaro smogas) - 67 %, 

kancerogeninį poveikį turinčių policiklinių aromatinių angliavandenilių - 75–85 % (Janagam et al., 2011). 

Įprastinis biodyzelino sintezės būdas – triacilgliceridų peresterinimas trumpos grandinės alkoholiais, dažniausiai 

metanoliu, esant rūgštiniam ar šarminiam katalizatoriui. Šiuo metu dėl greitos ir pigios reakcijos dažniausiai 

biodyzelinas gaminamas cheminiu būdu, naudojant šarminius katalizatorius.  Biodyzelino gamyba pagal katalizatoriaus 

rūšį, gamybos būdus skirstoma į gamybą taikant cheminį (šarminis, rūgštinis) ar biotechnologinį metodus 

(Makarevičienė, 2001). Biotechnologinis metodas sulaukia vis daugiau susidomėjimo (Kazanceva, 2012). Fermentinės 

reakcijos vyksta švelnesnėmis sąlygomis nei cheminės (mažesnis slėgis, temperatūra, pH), galima kontroliuoti reakcijos 

eigą, padidinti produkto išeigą, mažiau teršiama aplinka (Makarevičienė, Gumbytė, 2008).  

Visame pasaulyje yra apie 350 aliejingųjų augalų rūšių, nustatytų kaip potencialūs šaltiniai biodyzelino gamybai. 

Iš jų gaunamą aliejų galima suskirstyti į keturias pagrindines kategorijas: maistinį, nemaistinį, panaudotą aliejų, 

gyvūninės kilmės riebalus (Atabani et al., 2012). Norint sumažinti neigiamą biodyzelino poveikį maisto sektoriui, 

biodyzelino gamybai būtina naudoti maistui netinkamas riebalingąsias žaliavas: panaudotą kepimui aliejų ar techninius 

riebalus (Makarevičienė, Sendžikienė, 2012). Kaip potencialią žaliavą biodyzelino gamybai Lietuvoje galima naudoti 

gyvūninės kilmės riebalines atliekas (techninius riebalus) (Makarevičienė ir kt., 2008). 

Peresterinimo procese gali būti panaudoti alkoholiai: metanolis, etanolis, propanolis, butanolis ir amilo alkoholis. 

Dažniausiai naudojami metanolis ir etanolis (Parawira, 2009). Tačiau peresterinimo procese etanolis yra priimtinesnis 

nei metanolis, nes jis gaunamas iš žemės ūkio produktų, yra atsinaujinantis ir draugiškesnis aplinkai (Demirbas, 2009). 

 

Darbo tikslas – Atlikti biologinės kilmės alkoholių panaudojimo biodyzelino gamyboje palyginamuosius tyrimus. 

 

Uždaviniai 

 
1. Ištirti bioetanolio ir biobutanolio panaudojimo rapsų aliejaus peresterinimui galimybes ir pasirinkti 

tinkamesnį alkoholį; 

2. Nustatyti optimalias peresterinimo proceso sąlygas (temperatūrą, trukmę, katalizatoriaus kiekį, aliejaus ir 

alkoholio molinį santykį). 
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Tyrimo objektas  

 

Biodyzelinas, gautas iš rapsų aliejaus. 

 

Tyrimo metodika 

 

Pagrindinis biodegalų komponentas – augalinio aliejaus riebalų rūgščių esteriai (RRE). Tyrimams naudotas 

pirmo spaudimo „Obelių aliejus“, gautas iš rapsų. Jis buvo peresterinamas į riebalų rūgščių esterius naudojant 

alkoholius. Reakcijai pagreitinti naudojamas katalizatorius – kalio ar natrio šarmas. Peresterinimo proceso metu vyksta 

visa eilė reakcijų. Pirmiausia paruošiamas katalizatoriaus ir alkoholio mišinys. Vykstant peresterinimo reakcijai iš 

trigliceridų ir alkoholio su katalizatoriumi susidaro riebalų rūgščių esteriai ir glicerolis. Dėl šio proceso sumažėja 

produkto klampa ir tankis, todėl gauti degalai (riebalų rūgščių esteriai) savo savybėmis tampa labiau panašūs į 

mineralinį dyzeliną.  

Į 50 ml kūginę kolbą su šlifu buvo supilama 20 g rapsų aliejaus, kuris pašildomas ant elektrinės plytelės iki tam 

tikros temperatūros. Atskiroje stiklinėje buvo paruošiamas katalizatoriaus ir alkoholio mišinys. Tam pasveriamas 

atitinkamas katalizatoriaus – natrio šarmo (NaOH) ir taip pat atitinkamas alkoholio kiekis. Katalizatoriaus tirpalas buvo 

supilamas į pakaitintą aliejų. Mišinys nuolat maišomas 2 val. ir palaikoma pastovi jo temperatūra. Nuo katalizatoriaus 

supylimo į aliejų, iš mišinio kas 10–20 min imami mėginiai plonasluoksnei chromatografijai. Plonasluoksnei 

chromatografijai naudotos boru impregnuotos silikagelio G-25 plokštelės (sluoksnio storis 0,25 mm). Peresterinimo 

metu gauti produktai buvo tirpinami dietileteryje (tūrio santykis 1:10). 2 μl taip paruošto mėginio užlašinama ant 

chromatografinės plokštelės. Po to plokštelės buvo įmerkiamos į tirpiklių (petroleteris, dietileteris, acto rūgštis tūrio 

santykiu 70:30:1) mišinį ir laikoma, kol eliuentas nepasieks apie 1-1,5 cm iki plokštelių viršaus. Išdžiovintos plokštelės 

buvo ryškinamos jodo garais. Plokštelės analizuotos lyginant mėginių  padėtį, plotą, ryškumą su kontrolinėmis 

dėmėmis. Kontrolei imtas aliejus ir rapsų aliejaus  metilesteriai ir butiloleatas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

 Pirmame etape tirtas rapsų aliejaus peresterinimo skirtingais alkoholiais efektyvumas. Naudoti trys alkoholiai: 

metanolis, etanolis ir butanolis. Tyrimui buvo imta rapsų aliejus (RA) ir alkoholis, kurių molinis santykis 1:4. 

Alkoholyje buvo ištirpinta 0.8 % katalizatoriaus - natrio šarmo. Reakcijos metu buvo palaikoma 40 oC temperatūra.  

Tyrimas vyko 2 val., per kurias, pirmus keturis kartus imami mėginiai kas 10 min, po to keturis kartus kas 20 min. 

Mėginiai buvo analizuojami plonasluoksnės chromatografijos metodu. Gauti rezultatai pateikti 1 paveiksle. 

 
  

1 pav. Alkoholių efektyvumas rapsų aliejaus peresterinime: RA – rapsų aliejus, RME – rapsų metilesteriai, 1 – 

peresterinimas metanoliu, 2 – etanoliu, 3 – butanoliu, a – po 10 min., b – po 20 min., c – po 30 min., d – po 40 min., e – 

po 1 val., f – po 1 val. 20 min., g – po 1 val. 40 min., e – po 2 val. 

 

 Kaip matyti iš pateiktos chromatogramos (1 pav.), didžiausia esterių išeiga gauta, rapsų aliejui reaguojant su 

metanoliu per 1 val 20 min. Bet pagal dėmių ryškumą, dydį, galima spręsti, kad gana efektyviai reakcija vyko ir 
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naudojant butanolį. Kadangi peresterinimas metanoliu ir etanoliu yra gana plačiai ištirtas, tolimesniems tyrimams 

parinkome butanolį. 

 Labai svarbu nustatyti optimalų alkoholio su rapsų aliejaus molinį santykį. Minimalus stechiometrinis butanolio 

ir aliejaus santykis yra 3:1. Pirmame etape mes ėmėme alkoholio ir aliejaus molinį santykį 4:1. Sekančiame etape imti 

rapsų aliejaus ir butanolio moliniai santykiai 2:1, 3:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1. Reakcija vykdyta esant 40
o 

C temperatūrai, 

imtas 0.8 % katalizatoriaus - natrio šarmo - keikis. Reakcijos trukmė 2 valandos. Mėginiai imti kas 20 min ir analizuoti 

plonasluoksnės chromatografijos metodu (2 pav.). 

 

 

2 pav. Rapsų aliejaus ir butanolio molinio santykio įtaka peresterinimo proceso efektyvumui: RA – rapsų aliejus, 

RME – rapsų metilesteriao, butanolio ir aliejaus molinis santykis: 1 – 2:1, 2 – 3:1, 3 – 5:1, 4 – 6:1, 5 – 7:1, 6 – 8:1, A – 

po 20 min., B – po 40 min., C – po 1 val., D – po 1 val. 20 min., E – po 1 val. 40 min., F – po 2 val. 

 

 Kaip matyti iš pateiktos chromatogramos (2 pav.), dideli rapsų butilesterių kiekiai susidarė, esant santykiui 6:1, 

7:1 ir 8:1. Naudojant kitus molinius santykius, sintezėje lieka daugiau nesureagavusio rapsų aliejaus. Siekiant gauti 

didesnę esterių išeigą, tolimesniems tyrimams buvo parinktas butanolio ir rapsų aliejaus molinis santykis 7:1. 

 Nustačius optimalias sąlygas (alkoholį ir aliejaus santyki su alkoholiu) buvo svarbu nustatyti optimalią 

peresterinimo trukmę. Į rapsų aliejų (moliniu butanolio ir aliejaus santykiu 7:1)  buvo supiltas butanolio ir 0,9 % NaOH 

tirpalas, kaitinta 70 
o
C temperatūroje. Reakcija buvo vykdoma 1 valandą kas 10 minučių imant mėginius ir tiriant 

plonasluoksnės chromatografijos metodu (3 pav.). 

 

 
 

3 pav. Peresterinimo trukmės chromatograma: RA – rapsų aliejus, BO – butil oleatas, po 10 min., po 20 min.,   po 

30 min., po 40 min., po 50 min. ir  po 60 min. 

 

 3 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad optimali proceso trukmė yra 50 min. dar labiau ilginti proceso 

netikslinga, nes esterių išeiga ženkliai nedidėja. 

 

Išvados 

 
 

1. Butanolis yra geresnis peresterinimo agentas nei metanolis ar etanolis.  

2. Didžiausia rapsų aliejaus butilesterių išeiga gaunama butanolio ir aliejaus moliniam santykiui 7:1.  

3. Optimalus šarminio katalizatoriaus – natrio šarmo - kiekis reakcijos mišinyje siekiant gauti didžiausią produkto 

išeigą siekia  0,9 % nuo aliejaus masės.  

4. Optimali rapsų aliejaus peresterinimo butanoliu proceso trukmė yra 50 min. Dar labiau ilginti proceso 

netikslinga, nes esterių išeiga ženkliai nedidėja. 
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THE EDGE EFFECT IMPACT ON BIRD SPECIES DISTRIBUTION IN THE MATURE 

PINE FOREST NEXT TO CLEAR CUTS 
 

Marius EITUTIS 

 

Summary 

 

Biodiesel is a clean fuel produced from vegetable oils or animal fats. Using biodiesel the balance between 

agriculture, economic development and the environment, as well as emission and pollution reduction 

could be achieved. The biggest output of esters was got the rapeseeds oil reacted with methanol during 1 

hour and 20 minutes. The reaction was productive with butanol, too. Because esters interchange is well 

research for further research butanol was used. In order to get the biggest output of esters butanol and 

rapseeds oil molar ratio should be 7 : 1. It was very important to find out optimal duration of esters 

interchange, too. Butanol and 0,9 % NaOH solution were put to rapeseeds oil and heated at a temperature 

of  70 
o
C. Optimal duration of the process is 50 min. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos mokslinė sekcija 

 

REKULTIVUOTO KALNĖNŲ KARJERO ŽELDINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 
Andrius ČEPONIS 

 
Santrauka 

 

Želdinių būklė įvertinta Jurbarko raj. Pašvenčio girininkijoje esančiame rekultivuotame Kalnėnų karjere. Želdinių 

būklės tyrimai atlikti  2015 m. gegužės–rugpjūčio mėn. Dendrometriniai želdinių rodikliai įvertinti pagal 2004 ir 

2014 m. sklypinės inventorizacijos duomenis.  

Nuo 2004 iki 2014  m.  pušynų plotas padidėjo 1,8 ha, o beržynų sumažėjo    1,8 ha. Dešimties metų laikotarpiu  

0,345±0,172 % padidėjo tik pušies rūšinės sudėties koeficientas.   Karjero teritorijoje nežymiai sumažėjo beržo, 

blindės, drebulės, eglės ir juodalksnio rūšinės sudėties koeficientai, taip pat atsirado savaiminio ąžuolo ir 

baltalksnio medžių. Nustatyta, kad savaiminės kilmės pušynų būklė blogesnė 0,32±0,16 balo, lyginant su 

kultūrinės kilmės pušynais. Savaiminės kilmės beržynų būklė taip pat buvo blogesnė 0,27±0,135 balo nei 

kultūrinės kilmės. Nepriklausomai nuo medyno kilmės tiek beržynai, tiek pušynai rekultivuotame Kalnėnų 

karjere buvo silpnai pažeisti. Sklypinės inventorizacijos duomenimis, 2004–2014 m. kultūrinės ir savaiminės 

kilmės pušynuose  bei kultūrinės kilmės beržynuose vidutinė boniteto klasė nepakito. Savaiminės kilmės beržynų 

bonitetas pagerėjo 0,765±0,382 klasės. 2004–2014 m.  vidutinis kultūrinės kilmės pušynų skalsumas padidėjo 

0,055±0,03 (t-testas, p = 0,0358) vieneto. Vidutinis skalsumas 2004–2014 m. nepakito savaiminės ir kultūrinės 

kilmės beržynuose ir savaiminės kilmės pušynuose. 2004–2014 m. pušies medynų tūris 1 ha padidėjo 2,21 karto, 

o beržynų – 2,81 karto. 

 

Pagrindiniai žodžiai: želdinių būklė, rekultivuotas karjeras. 

 

Įvadas 

 

Lietuvoje naudingosios iškasenos daugiausia glūdi miškingose teritorijose. Norint  eksploatuoti šias iškasenas  

būtina iškirsti mišką ir nukasti viršutinį dirvožemio sluoksnį. Atlikus šiuos darbus sunaikinamos miško ekosistemos. 

Prieš pradedant eksploatuoti naudingąsias iškasenas pasirenkama pažeistos teritorijos rekultivacijos kryptis. 
Karjero įrengimo ir naudojimo metu gamtai padaryta žala iš dalies kompensuojama sutvarkant išeksploatuotą karjerą. 

Toks karjeras bent iš dalies užverčiamas, jo paviršius išlyginamas, užpilamas dirvožemiu ir naudojamas žemės ūkio 

reikmėms (pvz., užsėjamas žolėmis, užsodinamas mišku), užstatomas statiniais, karjero vietoje įrengiami žuvininkystės 

tvenkiniai, poilsio ir rekreacinės zonos (Zavadskas ir kt., 2003) arba tiesiog paliekami natūralioms ekosistemoms 

atsikurti ir susiformavusiai biologinei įvairovei išsaugoti (Grybauskienė, 2008). Lietuvoje labai svarbu apleistus žemės 

plotus, tarp jų ir žvyro bei  smėlio karjerus apželdinti mišku. Tai turėtų reikšmingų pokyčių ne tik ekologiniu, bet ir 

ekonominiu požiūriu. Nenašių ir apleistų žemių Lietuvoje yra apie 360 tūkst. ha, jas apželdinus mišku šalies 

miškingumas padidėtų 6 %  (Lietuvos kaimo plėtros 2007−2013 m. programa). 

  

Darbo tikslas  – įvertinti rekultivuoto Kalnėnų karjero želdinių dendrometrinių rodiklių ir sanitarinės būklės pokyčius. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti želdinių rūšinės sudėties pokyčius 2004–2014 metais. 

2. Įvertinti augančių medžių rūšių sanitarinę būklę Kalnėnų karjere. 

3. Nustatyti karjere augančių medynų dendrometrinių rodiklių pokyčius. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimo objektas – rekultivuotas Kalnėnų karjeras Jurbarko rajone.  
 

Tyrimų metodika 

 

Medžių sanitarinės būklės vertinimas atliktas naudojant skritulinius tyrimo plotelius (5,64 m spindulio/100 m²). 

Nustatyti, ar medis patenka į tyrimo plotelį, naudotas ultragarsinis aukštimatis Vertex IV.  

Karjero teritorijoje išskirti 589 tyrimo ploteliai. 1 ha teko 3–5 tyrimo ploteliai. Taksaciniame sklype siekta, kad 

būtų įvertinta apie 100 medžių. Iš viso nustatyta 12 485 medžių sanitarinė būklė.  

Sanitarinė medžių būklė buvo vertinama pagal būklės kategorijas (balais). Pušų ir eglių būklė nustatyta pagal 

šešias spygliuočių medžių būklės kategorijas (Žiogas ir kt., 2000). Beržų ir drebulių būklė buvo nustatoma pagal šešias 

lapuočių medžių būklės kategorijas (Воронцов и др.,1991). 



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

152 

 

Vidutinei  skirtingų  rūšių medynų būklės charakteristikai nustatyti apskaičiuotas vidutinis svertinis būklės 

indeksas. Dendrometriniams rodikliams įvertinti – panaudoti Pašvenčio girininkijos 2004 ir 2014 m. sklypinės 

inventorizacijos duomenys.  Apskaičiuota vidutinė rūšinė sudėtis, vidutinis bonitetas, vidutinis skalsumas, įvertinta 

medynų tūrio ir plotų kaita. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Analizuojant medynų kaitą pagal vyraujančias medžių rūšis, nustatyta, kad pušynų plotas nežymiai padidėjo. 

Sklypinės inventorizacijos  duomenimis, 2004 m. pušynai sudarė 166,8 ha, o 2014 m. pušynų plotas padidėjo iki 168,6 

ha. Per 10 metų pušynų plotas padidėjo 1,8 ha (1 pav.). 

 
1 pav. Pušies ir beržo medynų pasiskirstymas pagal plotą (ha) rekultivuotame Kalnėnų karjere 2004–2014 m. 

 

Beržynų  plotas per 10 metų rekultivuotame Kalnėnų karjere sumažėjo. 2004 m. beržynai užėmė 13 ha plotą, o 

2014 m. – 11,2 ha plotą. Natūraliai Lietuvos sąlygomis pušis gali konkuruoti su beržais tik kerpšiliuose. Kalnėnų 

karjero teritorijoje šio tipo augaviečių neaptikta, galima daryti išvadą, kad beržynų plotas sumažėjo dėl įvykdytų 

ugdymo kirtimų. Kirtimo metu buvo  siekiama pašalinti beržus, kurie stelbė pušies medžius. Pašalinus beržus jų vietoje 

savaime atžėlė pušis.  

Lyginant rūšinę sudėtį, 2014 m. šiek tiek padidėjo tik pušies koeficientas,  2004 m. jis  buvo 8,35 ± 0,21, o   2014 

m. – 8,73 ± 0,15. Rekultivuoto karjero teritorijoje nustatyta, kad sumažėjo beržo, blindės, drebulės, eglės ir juodalksnio 

rūšinės sudėties koeficientai (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Rūšinės sudėties kaita rekultivuotame Kalnėnų karjere 2004–2014 m.  
2004 m. 2014 m. 

Medžių rūšis Vidurkis ± paklaida Medžių rūšis Vidurkis ± paklaida 

Pušis 8,35±0,21 Pušis 8,70±0,15 

Beržas 1,47±0,20 Eglė 0,14±0,07 

Eglė 0,23±0,10 Beržas 1,12±0,15 

Juodalksnis 0,10±0,03 Pušis 0,40±0,20 

Drebulė 0,07±0,05 Drebulė 0,06±0,02 

Blindė 0,04±0,05 Juodalksnis 0,05±0,01 

- - Blindė 0,03±0,01 

- - Baltalksnis 0,03±0,02 

- - Beržas 0,02±0,01 

- - Ąžuolas 0,008±0,001 

 

Pagal gautus rezultatus beržą (1,8 ± 0,03) ir drebulę (2,2 ± 0,12) galima priskirti prie silpnai pažeistų medžių. 

Geriausia būklė Kalnėnų karjere nustatyta eglės medžių (1,41 ± 0,04 balo),  juos  galima priskirti prie sąlyginai sveikų 

medžių. Pušies medžių nustatyta 1,75 ± 0,01 balo vidutinė būklė, kas rodo, kad jie silpnai pažeisti (2 pav.). 

 
2 pav. Skirtingų  medžių rūšių vidutinė būklė Kalnėnų karjere 

Suskirsčius visus įvertintus  medžius į dvi pagrindines grupes – lapuočius ir spygliuočius. Pastebėta, kad  didelių  

būklės pokyčių tarp karjero teritorijoje augančių spygliuočių medžių ir lapuočių medžių nėra. Lapuočių medžių vidutinė 
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būklė  buvo įvertinta  1,82 ± 0,03 balo, o spygliuočių –1,75 ±0,01 balo, tai parodo, kad  tiek lapuočių, tiek spygliuočių 

medžiai yra silpnai pažeisti (3 pav.).  

 
 

3 pav. Vidutinė lapuočių ir spygliuočių medžių būklė Kalnėnų karjere 

 

Lyginant savaiminės ir kultūrinės kilmės pušies medžius, nustatyta, kad savaiminės kilmės pušų būklė buvo 

prastesnė 0,32±0,16 balo (t-testas, p=0,0078). Apibendrinant tiek savaiminės, tiek kultūrinės kilmės pušies medžius 

pagal būklės indeksą, galima teigti, kad jie silpnai pažeisti. Savaiminės ir kultūrinės kilmės beržo medžių būklė labai 

panaši kaip ir pušies medžių. Savaiminės kilmės beržo būklė buvo blogesnė 0,27±0,135 (t-testas, p=0,0582) balo nei 

kultūrinės kilmės.  Pagal būklės indeksą nustatyta, kad savaiminės kilmės beržo būklė  1,76 ± 0,06 balo, o kultūrinės 

kilmės  1,49 ± 0,11 balo. Apibendrinant pagal būklės indeksą, galima teigti, kad tiek savaiminės, tiek kultūrinės kilmės 

beržynai buvo silpnai pažeisti (4 pav.). 

 
4 pav. Savaiminės ir kultūrinės kilmės beržo, pušies medžių vidutinė būklė Kalnėnų karjere 2004–2014 metais 

 

2004 m. kultūrinės kilmės pušynų vidutinė boniteto klasė nustatyta 1,814±0,102, o 2014 m. – 1,366±0,103 . 

Kultūrinės kilmės pušynuose boniteto klasė esmingai nepasikeitė (t-testas, p = 0,1032). Savaiminės kilmės pušynų 

vidutinis bonitetas per 10 metų esmingai nepakito 0,253±0,126 ( t-testas, p = 0,1744 ). 2004 metais savaiminės kilmės 

pušynų vidutinis bonitetas buvo 1,338±0,158 klasės, o 2014 m. – 1,591±0,147 klasės. Lyginant 2004 metų savaiminės ir 

kultūrinės kilmės pušynų vidutines boniteto klases, nustatyta, kad savaiminės kilmės pušynų bonitetas aukštesnis 

0,476±0,238 (t-testas, p = 0,029) klasės. 2014 m. sklypinės inventorizacijos duomenys rodo, kad vidutinė boniteto  

klasė esmingai nesiskiria 0,225±0,112 (t-testas, p=0,7822) lyginant kultūrinės ir savaiminės kilmės pušies medynus (5 

pav.). 

          
5 pav. Kultūrinės ir savaiminės kilmės pušynų, beržynų vidutinė boniteto klasė 2004–2014 metais 

 

Kultūrinės kilmės beržynų vidutinė boniteto klasė 2004 m. buvo 2,462±0,500, o 2014 m. – 1,842±0,227 , 

vidutinė boniteto klasė esmingai nepakito (t-testas, p=0,25882). Savaiminės kilmės beržynų bonitetas pagerėjo 

0,765±0,382 klasės (t-testas, p=0,0036),  2004 metais nustatytas vidutinis bonitetas 1,966±0,111 klasės, o 2014 m. – 

1,201±0,143 boniteto klasės. Lyginant 2004 m. kultūrinės ir savaiminės kilmės medynų vidutinį bonitetą, esminių 
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skirtumų nenustatyta (t-testas, p = 0,0778). Vertinant po 10 metų, nustatyta, kad savaiminės kilmės beržynų vidutinis 

bonitetas aukštesnis 0,641±0,321 (t-testas, p = 0,0282) klasės, lyginant su kultūrinės kilmės beržo medynais.  

Pagal 2004 m.  sklypinės inventorizacijos duomenis, vidutinė boniteto klasė rekultivuotame Kalnėnų karjere buvo 

1,751±0,151, o 2014 m. – 1,41±0,156. Esmingai vidutinė boniteto klasė rekultivuotame Kalnėnų karjere nepakito (t-

testas, p=0,2628).  

Vidutinis skalsumas rekultivuoto karjero teritorijoje augančiuose kultūrinės kilmės pušynuose, 2004 m., 

sklypinės inventorizacijos duomenimis, buvo 0,893±0,02, o 2014 m. –  0,948 ± 0,02. Per 10 metų vidutinis kultūrinių 

pušynų skalumas padidėjo 0,055±0,03 (t-testas, p = 0,0358). Savaiminės kilmės pušynų vidutinis skalsumas nepakito (t-

testas, p=0,4681). 2004 m. vidutinis skalsumas savaiminės kilmės pušynų buvo 0,694±0,04, o 2014 m. – 0,730±0,03. 

Vertinant 2004 metų kultūrinės ir savaiminės kilmės pušynų skalsumą, nustatyta, kad kultūrinės kilmės pušynų 

skalsumas didesnis – 0,199±0,099 (t-testas, p=0,046) vieneto. Sklypinės inventorizacijos duomenimis, 2014 metais 

kultūrinės kilmės pušynų vidutinis skalsumas buvo taip pat didesnis 0,218±0,109 (t-testas, p= 0,0005) vieneto, lyginant 

su savaiminės kilmės pušynais.  

Kultūrinės kilmės beržynų vidutinis skalsumas 2004 metais nustatytas 0,654±0,05 vieneto, o 2014 metais –  

0,712±0,04 vieneto. Praėjus 10 metų vidutinis skalsumas kultūrinės kilmės beržynuose esmingai nepakito (t-testas, 

p=0,30164). Lyginant 2004 ir  2014 m. sklypinės inventorizacijos duomenis, nustatyta, kad savaiminės kilmės beržynų 

vidutinis skalsumas, taip pat nepakito (t-testas, p= 0,3881).  

 2004 m. savaiminės ir kultūrinės kilmės beržynai, vertinant pagal vidutinį skalsumą, esmingai nesiskyrė (t-testas, 

p=0,46364). Po 10 metų savaiminės kilmės beržynų vidutinis skalsumas esmingai nepakito (t-testas, p=0,83455) (6 

pav.). 

      
6 pav. Kultūrinės ir savaiminės kilmės pušynų, beržynų vidutinis skalsumas 2004 ir2014 metais 

 

2004 metais vidutinis karjero teritorijoje augančių medynų skalsumas buvo 0,821 ± 0,105, o 2014 metais – 0,863 

± 0,113. Lyginant 2004 ir 2014 m. sklypinės inventorizacijos duomenis, vidutinis skalsumas karjero teritorijoje 

esmingai nepakito (t-testas, p=0,37849).  

Sklypinės inventorizacijos duomenimis, 2004 m. pušies medynų tūris rekultivuoto karjero teritorijoje 1 ha buvo 

64,34 m³, o 2014 metais  – 142,25 m³. Dešimties metų laikotarpiu pušynų tūris rekultivuoto Kalnėnų karjero teritorijoje 

padidėjo 2,21 karto. Beržynų tūris 2004 metais karjero teritorijoje 1 ha sudarė 45,92 m³. 2014 m. sklypinės 

inventorizacijos duomenimis, beržo medynų tūris padidėjo 2,81 karto ir sudarė 129,11 m³/ha. 

 

Išvados 

 

1. Dešimties metų laikotarpiu padidėjo tik pušies rūšinės sudėties koeficientas – 0,345±0,172  procento. Nuo 

2004 iki 2014  m.  pušynų plotas padidėjo 1,8 ha, o beržynų sumažėjo  1,8 ha.  

2. Savaiminės kilmės pušynų būklė blogesnė 0,32±0,16 balo (t-testas, p=0,0078), lyginant su kultūrinės kilmės 

pušynais. Savaiminės kilmės beržynų būklė blogesnė  0,27±0,135 (t-testas, p=0,0582) balo nei kultūrinės kilmės. 

Nepriklausomai nuo medyno kilmės beržynai ir pušynai rekultivuotame Kalnėnų karjere yra silpnai pažeisti. 

3. Sklypinės inventorizacijos duomenimis, 2004 – 2014 m. kultūrinės, savaiminės kilmės pušynų ir kultūrinės 

kilmės beržynų vidutinė boniteto klasė nepakito. Savaiminės kilmės beržynų bonitetas pagerėjo 0,765±0,382 

klasės. 

4. 2004–2014 m. vidutinis kultūrinės kilmės pušynų skalumas padidėjo 0,055±0,03 (t-testas, p = 0,0358) vieneto. 

2004–2014 m. nepakito savaiminės ir kultūrinės kilmės beržynų bei savaiminės kilmės pušynų vidutinis 

skalsumas. 

5. Nuo 2004 iki 2014 m. pušies medynų tūris 1 ha padidėjo 2,21 karto, o beržynų – 2,81 karto. 
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THE PLANTATION CONDITION ASSESSMENT OF RECULTIVATED KALNĖNAI QUARRY  

 

Andrius ČEPONIS 

 

Summary 

 

The plantations condition have been estimated in the recultivated quarry of Pašventys forest district in the 

Jurbarkas county. The condition of plantations were investigated in 2015 from May to August. Dendrometric 

plantations indicators assessed according the basis of 2004 – 2014 site inventory data. From 2004 to 2014 pine 

forest area increased by 1,8 ha and birch decreased 1.8 hectares. In the ten-year period only pine species 

composition rate been increased 0,345±0,172 percent. In quarry territory decreased species composition ratios of 

birch, sallow, aspen, spruce and alder. The oak and alder trees have been grow naturally in this recultivated 

quarry. It was estimated that naturally grown pine forest condition worse 0,32 ± 0,16 points compared with the 

cultural background pine. The naturally grown birch conditions were also worse 0,27±0,135 points as cultural 

background. In the recultivated Kalnėnai quarry the both birch and pine forest was slightly damaged regardless of 

the forest origin. According 2004 – 2014 site inventory data the cultural and naturally grown pine and cultural 

backgrounds birch average bonitet class remained unchanged. The naturally grown birch bonitet improved 

0,765±0,382 class. 2004 – 2014 m. the average cultural backgrounds pine forests stocking level increased by 

0,055 ± 0,03 (t-test, p = 0,0358) unit. The average stocking level have been unchanged on the naturally grown 

and cultural backgrounds birch and naturally grown pine forest. The 1 ha of pine forest volume increased 2,21 

and 1 ha of the birch forest increased 2,81 times. 

 

Key words: condition of plantation, recultivated quarry 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos mokslinė sekcija 

 

ANTROPOGENINĖS VEIKLOS DOVINĖS UPĖS BASEINE OPTIMIZAVIMAS 

SIEKIANT SUMAŽINTI NEIGIAMĄ JOS ĮTAKĄ EKOSISTEMOMS 
 

Dovilė GIEDRAITIENĖ
 
 

 

Santrauka 

 

Dovinės upės baseine, kuris apima Žuvinto biosferos rezervatą, Amalvo ežerą bei pelkes, Dusios, Simno, 

Giluičio ir kitus ežerus, Palių durpyną, Dovinės, Amalvos – Šlavantos,, Spernios ir kitas upes, yra per 60 % 

žemės ūkio paskirties žemės. Iš Dusios ežero išteka Spernios upė, iš kurios pripildomi Simno žuvininkystės 

tvenkiniai, kurių nuotekos išleidžiamos taip pat į Spernios upę. Nuo Dusios ežero iki Simno žuvininkystės 

tvenkinių pagrindinis fosforo šaltinis – Kalesninkų kaimas (Simno seniūnija), kuriame nėra centralizuoto 

nuotekų surinkimo ir jų valymo įrenginių. Šios upės baseinui keliamas pagrindinis uždavinys – vandens telkinių 

taršos dėl antropogeninės veiklos mažinimas. Tai būtų galima pasiekti kryptingai reguliuojant žemės ūkio veiklą 

taip, kad į aplinką patektų kuo mažiau ūkinės veiklos produktų, teršiančių vandenis. Dovinės upės baseiną 

reikėtų įtraukti į žemės ūkio taršos ir žemės naudojimo monitoringo tinklą daugiamečiams stebėjimams. Būtina 

vykdyti žemdirbių mokymą pagal specialias Dovinės upės baseino agrarinėms teritorijoms sukurtas programas. 

Igliaukos, Krosnos ir Simno seniūnijų agrarinių teritorijų prioritetai turėtų būti Dovinės upės baseino ekologiškai 

jautrių plotų išskyrimas į atskirą funkcinę zoną, kuriai būtų nustatomas specialus žemės naudojimo ir tvarkymo 

režimas, taip pat ekologinės ir tausojamosios žemdirbystės sistemų plėtojimas, specializavimasis mėsinėje 

galvijininkystėje. Kad Žuvinto biosferos rezervatui būtų daroma kuo mažesnė ūkinės veiklos keliama neigiama 

įtaka, reikalingos atitinkamos valstybinio reguliavimo priemonės.  

 

Įvadas  

 

Apie 1980 metus dėl intensyvaus žemės plotų naudojimo biogeninių medžiagų, patenkančių į vandenis,  kiekis 

buvo didžiausias . Moksliniais tyrimais įrodyta, kad apie 60 % azoto ir 20 % fosforo, kurių yra Lietuvos vandenyse , yra 

žemės ūkio kilmės. Per dideli šių medžiagų kiekiai – pagrindinė vandens telkinių eutrofikacijos priežastis (pradeda 

intensyviai daugintis bakterijos, dumbliai, kita augalija, vandenyje stinga deguonies, mažėja vandens skaidrumas, 

keičiasi vandens ekosistemų pusiausvyra). Vyksta ir tokie procesai kaip biomasės puvimas, sieros vandenilio ir kitų 

toksinių medžiagų susidarymas, dėl ko pradeda dusti žuvys bei kiti vandens organizmai, žmonėms kyla pavojus 

užsikrėsti įvairiomis ligomis. Eutrofikacija taip pat kelia stiprų neigiamą poveikį biologinei įvairovei. 

Dovinės upės baseine, kuris apima Žuvinto biosferos rezervatą, Amalvo ežerą ir pelkes, Dusios, Simno, 

Giluičio ir kitus ežerus, Palių durpyną, Dovinės, Amalvos – Šlavantos, Spernios ir kitas upes, yra per 60 % žemės ūkio 

paskirties žemės. Šios upės baseinui keliamas pagrindinis uždavinys – vandens telkinių taršos iš žemės ūkio šaltinių 

mažinimas. Jeigu į aplinką patektų kuo mažiau ūkinės veiklos produktų, kurie teršia vandenis,  tai ateityje būtų galima 

tikėtis mažesnio Dovinės upės baseino užteršimo. 

Dovinės baseino teritorija bei pietų Lietuvos rajonai pasižymi žmogaus agrarinei veiklai jautriomis 

teritorijomis, kuriose reikėtų skatinti tausojantį ir ekologinį ūkininkavimą.  

 

Darbo tikslas – įvertinti Dovinės upės baseino antropogeninės veiklos intensyvumą ir jos įtaką ekosistemoms.  

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti ūkininkavimo sąlygas ir jų įtaką Dovinės upės baseino ekosistemoms. 

2. Įvertinti Simno žuvininkystės tvenkinių įtaką Dovinės upės vandens kokybei. 

3. Įvertinti Kalesninkų gyvenvietės keliamos taršos įtaką Dovinės upės baseinui.  

 

Darbo objektas – Dovinės upės baseinas. 

 

Tyrimo metodika 

 

Atliekant darbo „Antropogeninės veiklos Dovinės upės baseine optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą jos 

įtaką ekosistemoms“ tyrimą, buvo panaudoti šie darbo metodai: statistinis, literatūrinis, tiriamasis, aprašomasis 

monografinis .  

Remiantis 2005 ir 2011 metų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, pagal žemės 

našumo balo rodiklius buvo įvertintos ūkininkavimo sąlygos. 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje susipažinta su Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje vykdytais ir 

dabar vykdomais projektais, didesnį dėmesį skiriant tiems projektams, kurie susiję su agrarine veikla ir jos įtaka 
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Žuvinto biosferos rezervato ekosistemoms. 

Dabartinė agrarinė veikla, ūkininkavimo sistemos, jų tinkamumas ir įtaka ekosistemoms, projektuose pateiktų 

rekomendacijų laikymasis buvo įvertinti surinkus medžiagą betarpiškai Igliaukos, Krosnos, ir Simno seniūnijose. 

Statistiniai 2011–2015 metų duomenys buvo palyginti su ankstesnių 2003, 2005, 2007 metų ataskaitų duomenimis.  

2015 m. atlikti Spernios upės, Simno ežero vandens laboratoriniai tyrimai, kurių metu įvertinta Simno 

žuvininkystės tvenkinių įtaka Dovinės upės vandens kokybei. 

Alytaus rajono savivaldybės įmonėje „Simno komunalininkas“ surinkti duomenys apie išleidžiamo vandens 

kokybę po valymo. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Didžioji Dovinės upės baseino teritorijos dalis įeina į Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijų ribas. Šios 

seniūnijos priklauso trims skirtingoms savivaldybėms: Alytaus, Lazdijų ir Marijampolės. Pagal 2005 metų 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kadastro duomenis, vidutinis šių seniūnijų žemės ūkio 

naudmenų dirvožemių našumo balas pateiktas 1 lentelėje. 2011 metais, remiantis Registrų centre įregistruotų 1056 

tūkstančių žemės ūkio sklypų kadastro duomenimis,  žemės ūkio našumo balai buvo patikslinti (1 lentelė). 

 
 

1 lentelė. Lietuvos Respublikos kaimiškųjų seniūnijų žemės ūkio našumo balo vidurkiai 
 

Seniūnijos 

Pagal 2005 m. Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotų žemės sklypų 

kadastro duomenis 

Pagal 2011 m. Registrų centre 

įregistruotų 1056 tūkst. žemės ūkio 

sklypų kadastro duomenis 

Igliaukos 

(Marijampolės sav.) 
44,0   (48,4)* 44,0   (48,5)* 

Krosnos  

(Lazdijų raj.) 
46,2   (37,0)* 46,1   (36,9)* 

Simno 

(Alytaus raj.) 
44,8   (38,8)* 44,9   (36,9)* 

*skliausteliuose pateiktos rajono ar savivaldybės teritorijos žemės ūkio našumo balo vidurkis 

 

Apie 60 % Dovinės upės baseino teritorijos yra žemės ūkio paskirties žemė, todėl šios teritorijos pagrindinis 

tikslas – mažinti iš žemės ūkio šaltinių  į vandens telkinius patenkančią taršą. Tinkamas žemės ūkio veiklos 

reguliavimas, kad į aplinką patektų kuo mažiau ūkinės veiklos produktų, kurie teršia vandenis, padėtų pasiekti šį tikslą. 

Buvo išnagrinėtos žemės naudojimo sąlygos ir  palygintas pasėlių grupių kitimas per devynerius metus (2003, 2012 

metais) Igliaukos, Krosnos ir Simno seniūnijose.  

2012 metais Igliaukos seniūnijos teritorijoje buvo deklaruota 6659,5 ha, Krosnos seniūnijoje – 2446,9 ha, 

Simno – 10993,3 ha. Lyginant vyraujančias pasėlių grupes 2003 ir 2012 metais teigiamas poslinkis pasėlių struktūroje 

pastebėtas Krosnos seniūnijoje (daugiamečių žolių padidėjo 2 kartus). Visose seniūnijose  šiek tiek padidėjo žieminių 

javų ir sumažėjo vasarinių javų. Jeigu tokia tendencija išliktų per artimiausius dešimtmečius, būtų galima tikėtis 

mažesnės azoto ir fosforo išplovos iš agrarinių teritorijų, kas teigiamai paveiktų Žuvinto biosferos rezervato 

ekosistemas. 

Alytaus rajono teritorijoje 2011 metais buvo deklaruota 58681,9 ha, 2012 metais – 60082,5 , 2014  –52159,2, o 

2015  – 53529,4 ha. Lazdijų rajone 2011 metais – 38806,4 , 2012 – 48672,5 , 2014  – 42511,7 , 2015 – 43081,7 ha. 

Marijampolės savivaldybėje 2011 metais – 48076,5 , 2012 – 48672,5 , 2014 – 49783,8 , 2015  – 50666,4 ha. Lyginant 

2005, 2011, 2012, 2014 ir 2015 metų Alytaus rajono, Lazdijų rajono ir Marijampolės savivaldybėse vyraujančias 

pasėlių grupes, teigiamų poslinkių beveik nebuvo (žolių procentas sumažėjo visose savivaldybėse), todėl formuojasi tik 

augalininkyste pagrįsta neracionali žemėnauda, ypač našiose Marijampolės savivaldybės žemėse.  

 

1.1. Simno žuvininkystės tvenkinių įtaka Dovinės upės vandens kokybei 

 

Iš žuvininkystės tvenkinių išleidžiamas vanduo, kuriame dėl tvenkinių tręšimo, auginamų žuvų šėrimo, ligų 

gydymo yra gausu biogeninių medžiagų. Toks vanduo keičia natūralių vandens telkinių ekosistemas ir bioįvairovę.  

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Simno poskyris 

eksploatuoja 112,8 ha ploto žuvininkystės tvenkinių. Ši įmonė įkurta 1964 metais. Čia veisiamos lydekos, peledės, 

sykai, seliavos, vėgėlės, karosai, auginami starkiai, veisiami ir auginami plačiažnypliai vėžiai. Įmonė tiekia žuvis 

vandens telkinių įžuvinimui. 

Iš Dusios ežero išteka Spernios upė, iš kurios pripildomi žuvininkystės tvenkiniai. Tvenkinių nuotekos taip pat 

išleidžiamos į Spernios upę. Simno poskyris su regiono aplinkos apsaugos departamentu derina tvenkinių pripildymo ir  

išleidimo grafikus. Kai tvenkiniai pripildomi ir iš jų išleidžiamas vanduo į paviršinio vandens telkinius, yra nustatomas 

vandens užterštumas. 

Vadovaujantis 2015 metais atliktais paviršinio vandens laboratoriniais tyrimais ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali 
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gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, galima teigti, kad Spernios upės 

vandens kokybės rodikliai (temperatūra, ištirpęs deguonis, pH, BDS7, fosfatai, nitritai, nitratai, amonio jonai, 

skendinčios medžiagos) neviršijo vandens kokybės rodiklių ribinių verčių. 

 

 

1.2. Kalesninkų gyvenvietės keliamos taršos įtaka Dovinės upės baseinui 

 

Didelis Dovinės upės baseino teršėjas buvo Simno miestas. Tačiau pastačius valymo įrenginius   į Simno ežerą 

išleidžiamas leidžiamų teršalų koncentracijų neviršijantis vanduo. Už nuotekų tvarkymą Simno mieste atsakinga 

Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“. Nuotekų išleidimas į aplinką vykdomas tik teisės aktų 

nustatyta tvarka, prižiūrima, kad išleidžiamų su nuotekomis teršalų koncentracijos nebūtų viršijamos. 

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ duomenimis, lyginant 2003, 2005, 2012 metų 

duomenis, Simno miesto valymo įrenginių išleidžiamų teršalų su nuotekomis kiekis po valymo DLK neviršijo. Simno 

miesto valymo įrenginiai veikia efektyviai, nuotekos yra labai gerai išvalomos – Simno ežeras bei aplinkiniai upeliai 

nėra teršiami. Skendinčių medžiagų išvalymo intensyvumas – 97 %, o BDS7 išvalymo intensyvumas – 98 %.  

Nuo Dusios ežero iki Simno žuvininkystės tvenkinių pagrindinis fosforo šaltinis – Kalesninkų kaimas (Simno 

seniūnija), kuriame yra 54 gyvenamosios sodybos. Čia nėra centralizuoto nuotekų surinkimo ir jų valymo įrenginių. 

Gyventojai naudojasi individualiais nuotakynais. Vadovaujantis šiuo faktu galima teigti, kad iš Kalesninkų kaime 

esančių gyvenamųjų sodybų  teršiamas Dovinės upės baseinas. 

 

1.3. Tausojamojo ūkininkavimo diegimas Amalvo polderio dirvožemiuose 

 

Amalvo polderyje 2010 metais deklaruota 357 ha pasėlių, 50 pievų sklypų. Kadangi pievos tvarkomos 

nevienodai, todėl skiriasi jų būklė.  

Didžioji Amalvo polderių dirvožemių dalis yra durpžemiai, kuriuose turėtų būti nuolat palaikoma žolynų 

danga su tvirta velėna. Velėna apsaugo durpes nuo išdžiūvimo ir  skaidymosi, papildo dirvožemį organinės medžiagos, 

todėl durpynuose, kurie anksčiau buvo intensyviai naudojami, reikia atkurti žolynus. 

Žolynų augalų mišiniui sudaryti parenkamos žolės, atsparios šienavimui, užliejimui, aukštam gruntinio 

vandens lygiui. Prižiūrint tokius žolynus reikia pavasarį voluoti, valkiuoti ir akėti, taip pagerėja žolių augimo sąlygos, 

stiprėja velėna, didėja derlius. 

Durpiniuose žolynuose, kur vyrauja prastesnės ganyklos,  tikslinga vystyti mėsinę galvijininkystę, pasirenkant 

smulkesnių veislių mėsinius galvijus (Herefordai, Aberdynų angusai, Galovėjai ir jų mišrūnai), dėl kurių mažesnio 

svorio būtų mažiau pažeidžiama velėna. Galvijų ganymas šlapynėse yra efektyvi šlapžemių priežiūros priemonė. 2007 

metais buvo įsigyta 15 karvių ir buliaus Herefordų veislės galvijų banda Žuvinto šlapžemių priežiūrai. Galvijai perduoti 

ir pasirašytos panaudos sutartys  su dviem vietos ūkininkais. 2012 metais šioje teritorijoje  jau ganėsi apie 60 Herefordų 

veislės galvijų. Herefordų veislės galvijų nuganomas plotas Žuvinte yra apie 35 ha, Amalvo polderyje – 40 ha. Ganiava 

pradedama gegužės 25 d. – birželio 10 d., ganiavos pabaiga – spalio pabaiga – lapkričio pirma pusė.  

Amalvo polderio teritorija labai svarbi čia perinčioms griežlėms, švygždoms, griciukams, raudonkojams 

tulikams. Pavasarį čia apsistoja migruojantys paukščiai, pelkėje peri tetervinai. Polderio pievų šienavimo, jų 

ekstensyvaus ganymo, žemesnės žolės vasaros pabaigoje palikimo užtikrinimas yra svarbūs veiksniai šių paukščių 

rūšims išlikti. Todėl turėtų būti  taikomos šios priemonės:vėlyvesnė šienavimo (liepos pradžia) ir ganymo pradžia 

(birželio vidurys), lauko šienavimo kryptis (pradėti nuo centro, judant spirale link pakraščių, arba nuo šienaujamo lauko 

vidurinės linijos, judant link kraštų), šienaujant naudojamos baidymo priemonės (pvz., prie žoliapjovės įrengtas 

metalinis rėmas, prie kurio kas 40–50 cm pritvirtintos dirvos paviršių siekiančios grandinės).  

 

Išvados  

 

1. Dovinės upės baseiną būtų tikslinga įtraukti į žemės ūkio taršos ir žemės naudojimo monitoringo tinklą 

daugiamečiams stebėjimams.  

2. Prioritetai ateičiai Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijoms turėtų būti ekologinės ir tausojamosios žemdirbystės 

bei mėsinės galvijininkystės plėtojimas.  

3. Kalesninkų kaimą reikėtų prijungti prie Simno seniūnijos centralizuoto nuotakyno, kad būtų sumažinta paviršinių 

vandens telkinių tarša. 

4. Vadovaujantis 2015 m. atliktais paviršinio vandens laboratoriniais tyrimais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais, iš Simno žuvininkystės tvenkinių išleidžiamas vanduo į Spernios upę neturėjo neigiamos įtakos 

Spernios upės vandens kokybės rodikliams, jie neviršijo vandens kokybės rodiklių ribinių verčių. 

5. Siekiant mažinti ūkinės veiklos keliamą neigiamą įtaką Žuvinto biosferos rezervatui, reikia atitinkamų valstybinio 

reguliavimo priemonių. Seniūnijos kompetencijoje yra vykdyti subalansuotą žemės ūkio plėtrą, o į Dovinės upės 

baseiną patenka Igliaukos, Krosnos ir Simno seniūnijų teritorijos, todėl, svarstant seniūnijų veiklų prioritetus, 

reikėtų išskirti Dovinės upės baseino ekologiškai jautrius plotus į atskirą funkcinę zoną, kuriai būtų nustatomas 

specialus žemės naudojimo ir tvarkymo režimas. Taip pat orientuoti ūkius vystyti ekologinį ir tausojamąjį 
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ūkininkavimą, specializuotis galvijininkystėje, dėl ko padidėtų žalienų plotai,  žemės dirbimo intensyvumas būtų 

mažesnis, o tręšimas –  saikingas, subalansuotas.  
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THE OPTIMIZATION OF ANTHROPOGENIC ACTIVITY IN DOVINĖ RIVER BASIN IN 

ORDER TO REDUCE ITS NEGATIVE IMPACT 
 

Dovilė GIEDRAITIENĖ 
 

 

Summary 

 

Dovinė River Basin includes Žuvintas Biosphere Reserve, Amalvas Lake and Marsh, Dusia, Simnas, Giluitis and 

other lakes, Palios Moor, Dovinė, Amalva – Šlavanta, Spernia and other rivers. Agricultural land covers 60 % of 

Dovinė River Basin. From Dusia lake flows out Spernia River from wich is filled Simnas fishponds, which 

wastewater is released also to Spernia River. From Dusia lake to Simnas fishponds the main source of 

phosphorus is Kalesninkai village (Simnas eldership), where there is no centralized wastewater collection and 

their cleaning equipment. The reduction of water pollution from agricultural sources is the main challenge 

occurring in this river basin. This problem could be solved by regulating agricultural activities – reducing the 

number of agricultural products which cause the pollution of water. The results of the work. Dovinė River Basin 

should be integrated into the monitoring network of the agricultural pollution and the use of land for the 

multiannual observations. It is necessary to use the special programs for agrarian territories of Dovinė River 

Basin and to implement the training of local farmers. The development of ecological and sustainable agricultural 

systems should be the main priority in the agrarian territories of Igliauka, Krosna and Simnas elderships. Also, 

these elderships should isolated Dovinė River Basin ecologically sensitive areas and to separate them to 

functional areas and specialized in beef cattle. It is necessary concerned measures of state regulation in case to 

reduce the negative anthropogenic activity to Žuvintas Biosphere Reserve ecosystems.   
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

AGRARINĖS APKROVOS ĮTAKA SASNOS UPĖS (MARIJAMPOLĖS SAV.) VANDENS 

KOKYBEI 
 

Jonas KURTINAITIS 

 

Santrauka 

 

 Sasnos upės vandens tyrimai atlikti 2015–2016 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto laboratorijoje. Vandens mėginiai buvo imami 7 iš 

anksto numatytose vietose, norint nustatyti upės ekologinės būklės klasę pagal fizikinių ir cheminių kokybės 

elementų rodiklius (nitratinį azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatinį fosforą (PO4-

P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį 

vandenyje (O2)). Ištyrus vandens mėginius pagal fizikinius ir cheminius rodiklius nustatyta, kad Sasnos upės 

ekologinė būklė yra vidutinė, o didžiausia upės vandens tarša kyla nuo žemės ūkyje naudojamų organinių ir 

mineralinių trąšų. 

Pagrindiniai žodžiai: upė, vandens tyrimai, agrarinė apkrova, vandens kokybė.  

 

Įvadas 

 
Žemės ūkis yra vienas svarbiausių kiekvienos šalies ekonomikos sektorių ir viso pasaulio kaimo vietovių pajamų 

šaltinių. Žemės ūkio veikla vykdoma 35 % Žemės rutulio sausumos ploto (11 % sudaro ariama žemė, 24 % – ganyklos) 

ir ja užsiima apie 50 % dirbančių žmonių) (Conley, 2000). Lietuva visada buvo žemės ūkio kraštas. Šiuo metu 54 % jos 

teritorijos yra naudojama žemės ūkio tikslams. Be to, žemės ūkis yra viena seniausių veiklos rūšių, kuria žmonės 

pritaiko aplinką savo gerovei. Nors žemės ūkyje ir buvo siekiama ilgalaikio agrarinių ekosistemų produktyvumo, 

tačiau  žemės ūkio gamybos pokyčiai per pastaruosius 50 metų sukėlė esminę aplinkos taršą (Kurlavičius, 2010). 

Gamtiniuose vandenyse azotas gali būti įvairių formų, tokių kaip ištirpusio molekulinio N2, mineralinių amonio 

NH4
+
, nitrito NO2

-
 ir nitrato NO3

-
 bei organinio azoto, įeinančio į aminorūgščių, baltymų ir kitų sudėtingų junginių 

sudėtį. Neorganiniai azoto junginiai į gamtinius vandenis patenka iš dirvožemio išsiplaunant neorganinėms trąšoms ir  

dirvožemio organinių medžiagų mineralizacijos produktams, su sausomis ir šlapiomis iškritomis ir su nuotekomis 

(buitinėmis, pramoninėmis, žemės ūkio). 

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys azoto junginių išplovimą iš dirvožemio ir patekimą į paviršinio vandens 

telkinius, yra tręšimo intensyvumas, kritulių kiekis ir dirvožemio sudėtis. Nitratų jonai dirvožemyje yra labai judrūs ir 

dirvožemio dalelių nesorbuojami, todėl jie lengvai patenka į dirvožemio vandenis ir išsiplauna. Gausiai naudojant azoto 

trąšas  gamtiniuose vandenyse didėja nitratų koncentracijos . Didėjant kritulių kiekiui, didėja ir iš dirvožemio 

išplaunamo azoto kiekis. Sausuoju laikotarpiu azotas kaupiasi dirvožemyje, o vėliau išplaunamas. Nemažai azoto gali 

būti nuplaunama ir su pačiu dirvožemiu dėl vandens erozijos, tai ypač būdinga kalvotoms vietovėms. Azoto išplovimas 

priklauso ir nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties: smėliuose azoto išsiplauna daugiau nei priemoliuose 

(Brazauskienė, 2004). 

Deguonis būtinas daugeliui vandens augalų ir gyvūnų. Gamtiniuose vandenyse ištirpusio deguonies 

koncentracija gali keistis nuo 0 iki 14 mg/l priklausomai nuo metų ir paros laiko. Pavyzdžiui, deguonies koncentracija 

pradeda didėti ryte ir didžiausia būna po vidurdienio. Tamsoje fotosintezė nevyksta, tačiau augalai ir gyvūnai kvėpuoja 

naudodami deguonį. Todėl mažiausia jo koncentracija būna prieš auštant. Ištirpusio deguonies koncentracija priklauso ir 

nuo vandens temperatūros – šaltesniame vandenyje deguonies gali ištirpti daugiau. 

Dėl intensyvaus trąšų naudojimo didėja ir vandens tarša organiniais azoto bei fosforo junginiais. Ši tarša 

atsiranda, kai su lietumi išplautos mineralinės trąšos patenka į paviršinius vandenis. Per didelė vandens tarša šiais 

organiniais junginiais gali sukelti ežerų ir  upių eutrofikacijos (pelkėjimo) procesus bei sutrikdyti vandens ekosistemų 

pusiausvyrą (Kavaliauskas, 1990). 

1995 m. Lietuva, pareiškusi norą stoti į Europos Sąjungą, įsipareigojo, kad vykdoma politika bus derinama su 

Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Privaloma laikytis  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

(2000/60/EB), nustatančios Bendrijos veiksmų programos vandens politikos srityje pagrindus, reikalavimų ir juos 

vykdyti. Bendroji vandens politikos direktyva reikalauja suteikti aiškią ir išsamią informaciją apie faktinę kiekvieno 

upės  baseino būklę.  

Išsamūs paviršinio vandens kokybės tyrimai ir  monitoringas atliekami regionų aplinkos apsaugos departamentų 

valstybinės analitinės kontrolės skyriuose, tačiau šis monitoringo tinklas kol kas apima ne visas Lietuvos upes.  

 

Darbo tikslas – įvertinti intensyvaus ūkininkavimo įtaką Sasnos upės baseine ir kaip tai sąlygoja Sasnos upės vandens 

kokybę. 
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Uždaviniai 

 

1. Atlikti Sasnos upės vandens taršos stebėjimus, nustatyti pH,  biocheminio deguonies sunaudojimo, nitratų 

azoto, ištirpusio deguonies vandenyje ir bendrojo azoto koncentracijas. 

2. Nustatyti Sasnos upės ekologinę ir agrarinės apkrovos būklę. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

24 km ilgio Sasnos  upė yra Pietvakarių Lietuvoje, daugiausia Marijampolės savivaldybėje. Tai Šešupės 

dešinysis intakas. Prasideda Smalinyčios kaimo apylinkėse, Varnabūdės miške. Teka į vakarus, aukštupyje kerta Kazlų 

Rūdos savivaldybės pakraštį. Ties Sasnava upė yra patvenkta ir susidaręs 13 ha tvenkinys. Už Sasnavos pradeda labai 

vingiuoti, pasuka į šiaurę ir įteka į Antanavo tvenkinį, 177 km nuo Šešupės žiočių. Sasnos upės intakai: Santaka, 

Valčiuva (kairysis), Utalina (dešinysis). Vidutinis nuolydis 219 cm/km. Sasnos upės baseino plotas yra 102,2 km
2
, o 

vidutinis debitas 0,59 m
3
/s

-1
. Didžioji Sasnos upės vagos dalis vingiuoja per intensyvios žemdirbystės teritorijas. 88 %  

upės baseino teritorijos naudojama intensyviai žemdirbystei, apie  10 %  yra pelkės ir miškai, o likę 2 %  – urbanizuotos 

teritorijos (1 pav.).  

 

 Tyrimų metodika 

 

Siekiant nustatyti Sasnos upės vandens ekologinę būklę buvo imami vandens ėminiai 7 iš anksto parinktose 

Sasnos upės vagos vietose (1 pav.) Vandens ėminiai tirti 4 kartus (2015-07, 2015-09, 2015-11 ir 2016-01) Aleksandro 

Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto laboratorijoje. 

Laboratorijoje buvo tiriami šie kokybės rodikliai : pH, ištirpęs deguonis, BDS7, fosfatai, nitratai, bendrasis fosforas ir 

bendrasis azotas. Visi šie rodikliai yra svarbūs norit nustatyti upės ekologinę būklę.  

                                                    
1 pav. Sasnos upės baseinas ir vandens mėginių ėmimo vietos 

Vandens mėginiai buvo vertinami pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 Upių ekologinės būklės klasės pagal 

fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius. Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę vertę vandens telkinys priskiriamas 

vienai iš penkių ekologinės būklės klasių. 

Rezultatai  

  

Nitratų azoto tyrimas. Ištyrus Sasnos upės vandenyje ištirpusių nitratų koncentraciją (2 pav.), nustatyta, kad upės 

ištakose nitratų koncentracija siekė 12 mg/l ir palaipsniui didėjo iki Sasnos tvenkinio. Kadangi tvenkinys veikia kaip 

biologinis filtras,  jame nitratų koncentracija sumažėjo iki 6 mg/l. Toliau nuo tvenkinio NO3 koncentracija palaipsniui 

didėjo. Didžiausia nitratų koncentracija buvo 2015-09, 2015-11 ir 2016-01 mėginiuose ir viršijo 10 mg/l, o tai lemia 

labai blogą ekologinę klasę, kadangi nitratų kiekis paviršiniuose vandenyse tiesiogiai priklauso nuo kritulių kiekio ir 

intensyvumo. 2015-07 tyrimų rezultatai priskirtini geros vandens kokybės klasės rodikliams (nitratų koncentracija yra 

nuo 1 mg/l iki 2,8 mg/l). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Up%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1up%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Smaliny%C4%8Dia_%28Marijampol%C4%97%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Varnab%C5%ABd%C4%97s_mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazl%C5%B3_R%C5%ABdos_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazl%C5%B3_R%C5%ABdos_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sasnava
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanavo_tvenkinys
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2 pav. Nitratų azoto koncentracija 

 

Biocheminis deguonies suvartojimas. BDS7 koncentracijos (3 pav.) vidurkis 1 mėginio ėmimo vietoje visais  

tyrimo laikotarpiais   buvo 6,78 mg/l, tolesnėse mėginių ėmimo vietose koncentracija pamažu mažėjo, kol galiausiai 

Sasnos tvenkinyje (mėginio Nr. 5) pasiekė tik kiek daugiau nei 2,3 mg/l, o tai yra labai geros vandens kokybės klasės 

rodiklis. Toliau nuo tvenkinio BDS7 koncentracija vėl dėsningai didėjo. 

Atlikus biocheminio deguonies suvartojimo tyrimą nustatyta, kad 2015-07 ištirpusio deguonies kiekis, 

reikalingas organinėms medžiagoms biochemiškai oksiduotis, pirmoje, antroje ir trečioje vandens ėmimo vietose  buvo  

didesnis  nei 7 mg/l, ir tai lemia labai blogą vandens kokybės  klasę, tačiau visais tyrimo laikotarpiais BDS7 vidutiniškai 

buvo  5,32 mg/l, o tai yra bloga vandens kokybės klasė.  

 
3 pav. Biocheminis deguonies suvartojimas  

 

Ištirpusio deguonies kiekis vandenyje. Sasnos upės vandenyje ištirpusio deguonies kiekis (4 pav.) kito nuo 8 mg/l 

iki 12 mg/l visais tyrimo laikotarpiais, išskyrus 2015-07 2, 3 ir 6 ėmimo vietoje darytus tyrimus. Čia O2 koncentracija 

kito nuo 2,94 mg/l iki 0,7 mg/l, tačiau tai neturi didelės įtakos vidutiniam deguonies kiekiui, kuris yra  9,07 mg/l ir yra 

labai geros vandens kokybės klasės rodiklis. 
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4 pav. Ištirpusio deguonies koncentracija vandenyje 

 

Bendrasis azotas ir fosforas. Bendrojo azoto koncentracijos (5 pav.) vidurkis Sasnos upės ištakose (mėginio Nr. 

1) siekė 6,28 mg/l. Toliau bendrojo azoto koncentracijos didėjo  iki Sasnos tvenkinio (mėginio Nr. 4 ir 5). Sasnos 

tvenkinyje bendrojo azoto buvo mažiausios koncentracijos, kurios siekė 4,6 mg/l, toliau Nbendras koncentracija dėsningai 

didėjo. Visais tyrimo  laikotarpiais bendrojo azoto koncentracija viršijo 8,2 mg/l, ir tai yra blogos vandens kokybės 

klasės rodiklis. Bendrojo fosforo koncentracija Sasnos upės vandens 2015-07 paimtuose mėginiuose 5, 6 ir 7 ėmimo 

vietose siekė nuo 1,05 mg/l iki 1,12 mg/l. Vidutinė bendrojo fosforo koncentracija visais tyrimo  laikotarpiais buvo 0,32 

mg/l, ir tai yra labai geros vandens kokybės klasės rodiklis. 

 

 
5 pav. Bendrojo azoto koncentracija  6 pav. Bendrojo fosforo koncentracija 

 

Visais tyrimo laikotarpiais bendrojo azoto koncentracija viršijo 8,2 mg/l, ir tai buvo blogos ekologinės klasės 

rodiklis. Bendrojo fosforo koncentracija Sasnos upės vandens 2015-07 paimtuose mėginiuose 5, 6 ir 7 ėmimo vietose 

siekė nuo 1,05 mg/l iki 1,12 mg/l. Vidutinė bendrojo fosforo koncentracija visais tyrimo  laikotarpiais buvo 0,32 mg/l, ir 

tai yra labai geros ekologinės klasės rodiklis. 

  

Išvados 

 

1. Sasnos upėje vidutinė nitratų koncentracija tiriamuoju laikotarpiu neviršijo 2,8 mg/l, todėl ekologinė klasė yra 

gera. Bendrojo azoto koncentracija viršijo 8,2 mg/l. Blogą ekologinę klasę pagal bendrojo azoto koncentraciją 

lemia gausus azoto trąšų naudojimas žemės ūkyje ir tokių medžiagų išsiplovimas iš dirvožemio. 

2. BDS7 upės vandenyje tiriamuoju laikotarpiu buvo 5,32 mg/l, o tai yra bloga ekologinė klasė. Norint pagerinti 

BDS7 rodiklį reikia mažinti tręšimą organinėmis trąšomis prie paviršinių vandens telkinių, melioracijos 

griovių. 

3. Pagal ištirpusį deguonies kiekį vandenyje Sasnos upės ekologinę būklę galima priskirti labai gerai. 

4. Bendra Sasnos upės ekologinė būklė pagal fizikinių ir cheminių kokybės elementų rodiklių vertes yra vidutinė. 

Tam didelės įtakos turi Sasnos tvenkinys, kuris yra biologinis filtras ir gerina bendrą vandens kokybę. 

Pagrindinis taršos šaltinis yra žemės ūkis ir jame naudojamos mineralinės ir organinės trąšos. 
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THE AGRARIAN STRAIN INFLUENCE IN WATER QUALITY OF RIVER SASNA 

(MARIJAMPOLĖ MUN.) 

 
Jonas KURTINAITIS 

 

Summary  

 

In 2015-2016 there were made water quality analysis of river Sasna at Aleksandras Stulginskis university Water 

economy and planning faculty at the institute laboratory of  Water reservoir.  Water samples were taken from 

seven different places in river Sasna by special order wich was set earlier. The purpose of that water samples 

analysis was to find out ecological state of water in river Sasna by evaluation of  fizical-chemical quality  rates 

(nitrate (NO3-N), ammonium nitrogen (NH4-N), general nitrogen (Nb), phosphate phosphorus (PO4-P), general 

phosphorus (Pb), biochemical consumption in seven days (BDS7) and oxygenous amount wich was melt in the 

water (O2)). When the water quality analysis were evaluated by fizical-chemical quality rates it was find out that 

the water quality of river Sasna is mean, and the biggest pollution of water in river Sasna is caused by organic 

and mineral manure wich are used in agriculture.  

Key words: river, water quality analysis, agrarian strain, quality of water. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

ORGANINIŲ GRANULIUOTŲ TRĄŠŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIO AGROCHEMINĖMS 

SAVYBĖMS JAS ĮTERPIANT LOKALIAI 
 

Rimvydas KERNAGIS, Juozas PEKARSKAS 

 

Santrauka 

 

Granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtakos dirvožemio agrocheminėms savybėms tyrimai atlikti 2015 

m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Lokalus tręšimas granuliuotomis organinėmis trąšomis 

esminės įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmei neturėjo.Visos granuliuotos organinės trąšos dirvožemyje 

organinės anglies ir humuso kiekį padidino iš esmės. Lokaliai patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 norma iš 

esmės padidėjo organinės anglies ir humuso kiekis, palyginti su tręšimu  Agrolinija-GRAN-6 ir Friendly Poop 

trąšomis. Lokalus granuliuotų trąšų įterpimas esmingai padidino bendrojo azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekį 

dirvožemyje. Patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma iš esmės padidėjo judriojo kalio kiekis 

dirvožemyje, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bet negauta esminių skirtumų, palyginti su tręšimu 

maksimalia Agrolinija-GRAN-6 norma.  

 

Pagrindiniai žodžiai: organinės granuliuotos trąšos, lokalus tręšimas, dirvožemio savybės. 

 
Įvadas 

 

Dirvožemio derlingumas labai priklauso nuo jo genetinių savybių, tręšimo, ypač organinėmis trąšomis, 

klimatinių sąlygų ir kitų veiksnių. Dirvožemyje organinių medžiagų mineralizacija ir imobilizacija vyksta nuolat. 

Ūkininkaujant pagrindinės priemonės, padedančios sudaryti humuso atsargas, yra sistemingas rūgščių dirvų kalkinimas 

ir tręšimas organinėmis trąšomis – mėšlu, kompostu, durpėmis, šiaudais, sideracinių augalų sėjimas žaliajai trąšai bei 

daugiamečių žolių auginimas sėjomainos laukuose (Post et al., 2001; Čiuberkis ir kt., 2005; Pekarskas, 2008).  
Greičiausiai augalai pasisavina maisto medžiagas iš mineralinių trąšų. Ilgą laiką ir sistemingai naudojant vien tik 

mineralines trąšas, mažėja organinės medžiagos kiekis dirvožemyje, blogėja jo fizikinės savybės. Humatų trūkumas yra 

vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių mažai patvarią dirvožemio struktūrą bei nepalankias jame aeracines ir drėgmės 

sąlygas. Dirvožemio fizikines savybes gerina organinės trąšos – kompostas, žalioji trąša, mėšlas. Kartu organinės trąšos 

yra svarbus šaltinis, papildantis dirvožemio energetinį potencialą (Bazegar et al., 2002; Khan et al., 2010; Karčauskienė 

ir kt., 2010; Repšienė ir Skuodienė, 2010, 2012).  

Viena populiariausių organinių trąšų Lietuvoje yra įvairių gyvulių mėšlas. Sistemingai ir gausiai tręšiant mėšlu iš 

esmės gerėja dirvožemio agrocheminės savybės: mažėja rūgštingumas, didėja sorbuotų bazių, maisto medžiagų ir 

humuso kiekis. Lengvų dirvų derlingumui labai svarbios yra organinės trąšos, todėl esant mėšlo stygiui vis plačiau 

naudojamos žaliosios trąšos. Mėšlas – viena iš veiksmingiausių organinių trąšų, palaikančių dirvožemio derlingumą. Jis 

aktyvina dirvoje esančių mikroorganizmų veiklą, praturtina dirvožemį organine medžiaga, gerėja dirvožemio struktūra. 

Mėšle esantis kalcis ir magnis neutralizuoja dirvožemio rūgštingumą, tačiau ne taip kaip kalkinimas. Šios priemonės 

viena kitos pakeisti negali, tačiau viena kitą papildo (Lazauskas, 2000; Simanavičienė, Mažvila, Ryliškienė, ir kt., 2001; 

Tripolskaja, 2005).  

Vasariniai kviečiai yra patys reikliausi iš javų dirvožemiui ir tręšimui, nes dėl silpnos šaknų sistemos maisto 

medžiagas pasisavina sunkiai. Jiems reikia derlingesnių, gerai įdirbtų, patręštų ir sukultūrintų dirvų. Geriausiomis 

laikomos lengvos ir vidutinio sunkumo puveningos priemolio bei priesmėlio dirvos. Atliktais tyrimais nustatyta, kad 

intensyviai auginant vasarinius kviečius didelį poveikį derlingumui ir grūdų kokybei turi tinkamas jų aprūpinimas azotu. 

Norint išauginti didelius vasarinių kviečių grūdų derlius, kurie atitiktų pačios aukščiausios kokybės grūdams keliamus 

reikalavimus, būtina subalansuoti vasarinių kviečių aprūpinimą maisto medžiagomis ir parinkti optimalią tręšimo sitemą 

(Janušauskaitė, Mašauskas, 2004; Mašauskienė ir kt., 2004; Noulas et al., 2004; Guttieri et al., 2005; Petraitis, 

Semaškienė, 2005; Campbell et al., 2011; Pekarskas, 2012). 

Lokalaus tręšimo įtaka vasariniams kviečiams tyrinėta labai menkai, o lokalaus tręšimo granuliuotomis 

organinėmis trąšomis įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms iš viso nėra tyrinėta. 

 

Darbo tikslas – ištirti organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo įtaką dirvožemio agrocheminėms savybėms. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtaką dirvožemio rūgštingumui; 

2. Nustatyti granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtaką organinės anglies, humuso ir  bendrojo azoto 

kiekiui dirvožemyje; 

3. Nustatyti granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtaką judriųjų fosforo ir kalio kiekiui dirvožemyje.  
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Tyrimo objektas ir vieta 

 

Lokaliai tręštų organinėmis granuliuotomis trąšomis ir augintų pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės 

sistemos reikalavimus (NKP) vasarinių kviečių bandymų pasėlio dirvožemis ir jo agrocheminės savybės. Tyrimai atlikti 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. 

 

Tyrimų metodika 

 

Granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtakos dirvožemio agrocheminėms savybėms, auginat vasarinius 

kviečius, tyrimai atlikti 2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje priemolio sekliai glėjiškame 

karbonatingame išplautžemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc), kuris buvo šarmiškas, 

vidutinio humusingumo ir kalingumo, didelio fosforingumo, bendro azoto nustatyta 0,121 %, o mineralinio azoto 0–60 

cm dirvožemio sluoksnyje prieš vasarinių kviečių sėją rasta 6,12 mg kg
-1

 (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Vasarių kviečių bandymo ploto dirvožemio agrocheminių savybių charakteristika 

Dirvožemio agrocheminės sudėties rodikliai  Reikšmė 

pH 7,22 

organinė anglis % 1,21 

humusas %  2,08 

bendrasis azotas % 0,121 

judrusis fosforas (P205) mg kg
–1

  223,5 

judrusis kalis (K20) mg kg
–1

  121,4 

mineralinio azoto kiekis dirvožemyje prieš vasarinių kviečių sėją mg kg
-1

 6,12 

 

Dirvožemio agrocheminių savybių rodiklių reikšmės nustatytos LAMMC Agrocheminių tyrimų centro 

laboratorijoje. Dirvožemio pHKCl nustatyta potenciometriniu (ISO 10390), judriųjų fosforo ir kalio kiekis – A–L , 

organinės anglies ir humuso kiekis – sauso deginimo (ISO 10694) (organinės anglies kiekis × 1,724), bendrasis azotas – 

Kjeldalio (ISO 11261:1995), o mineralinio azoto kiekis – srauto analizės (FIA) spektrometriniu  metodais. 

Bandymų plote auginti vasarinių kviečių ‘Hamlet’ veislės augalai. Kviečiai pasėti  sėjamąja VÄDERSTAD Rapid 

300 C Super XL. Sėklos norma 220 kg ha
-1

, sėta C3 kategorijos sėkla. Trąšos  šia sėjamąja įterptos kartu su sėkla 

lokaliai. 

Bandymų schema: 1) netręšta; 2) tręšta mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliuotomis trąšomis Agrolinija-

GRAN-4; 3) tręšta mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliuotomis trąšomis Agrolinija-GRAN-6; 4) tręšta 

granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis Friendly Poop. Trąšų įterpta maksimali norma, kurią galima įterpti  sėjamąja 

VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL.   

Šios trąšos tarpusavyje skiriasi granulių skersmens dydžiu. Agrolinija-GRAN-4 yra 4, Agrolinija-GRAN-6 – 6, o 

Friendly Poop – 5 mm granulių skersmens trąšos. Tręšta maksimalia norma, kuria galima ištręšti lokaliai sėjamąja 

VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL, pateikta 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Granuliuotų organinių trąšų normos, jas įterpiant lokaliai sėjamąja VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL 

Trąšų formos 

 

Granulės skersmuo mm 

 

Trąšų norma įterpiama sėjamąja 

VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL 

Trąšų kiekis  

kg ha 

Agrolinija-GRAN-4  4 Maksimali – 100 % 1030±8,08 

Agrolinija-GRAN-6 6 Maksimali – 100 % 757±4,04 

Friendly Poop  5 Maksimali – 100 % 860±6,12 

  

 Prieš sėją laukas patręštas amonio salietros N68,8 (200 kg ha
-1

) norma. Priešsėlis – juodasis pūdymas. 

Bandymų bendro laukelio dydis 42 m
2
 (7×6), apskaitinio – 10 m

2
 (5×2,0). Vasariniai kviečiai pasėti  2015 05 04  d., o 

nukulti – 2015 09 25 d. kombainu Wintersteiger Delta (Austrija).  

 Vasariniai kviečiai auginti pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus 

(NKP). Papildomai augalų vegetacijos metu mineralinėmis trąšomis bandymų plotas netręštas, nenaudotos augalų 

apsaugos priemonės. Tyrimams naudotų trąšų cheminė sudėtis pateikta 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Maisto medžiagų kiekis granuliuotose organinėse trąšose 

Rodikliai Agrolinija-GRAN-4 Agrolinija-GRAN-6 Friendly Poop 

pH 8,4±0,12 8,5±0,11 5,8±0,06 

Sausosios medžiagos % 88,4±1,36 87,2±1,42 90,61±1,65 

Organinės medžiagos % 72,50±1,41 72,00±1,36 82,02±1,49 

C/N 17,16±0,24 17,00±0,26 9,04±0,11 

N % 2,74±0,07 2,76±0,06 4,66±0,11 
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P2O5 % 1,33±0,04 1,34±0,03 2,68±0,03 

K2O % 5,48±0,12 5,44±0,11 2,78±0,06 

  

Dirvožemio ėminiai prieš sėją ir lokalų trąšų įterpimą bei po vasarinių kviečių derliaus nupjovimo imti 

dirvožemio grąžtu iš bandymų atskirų variantų trimis pakartojimais iš 12 skirtingų laukelių vietų. Jie buvo išdžiovinti 

iki orasausio būvio ir nuvežti analizuoti į LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratoriją. 

Duomenys statistiškai įvertinti dispersinės analizės metodu programa ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Tręšiant lokaliai organinėmis granuliuotomis trąšomis sėjamąja VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL 

granuliuotų trąšų įterpiami nevienodi kiekiai. Tai priklauso nuo sėjamosios trąšų įterpimo mechanizmo ir  nuo trąšų 

granulių skersmens ir jų ilgio. Granuliuotos organinės trąšos Agrolinija-GRAN-4 ir Agrolinija-GRAN-6 sukurtos tam, 

kad jas būtų galima specialiai įterpti lokaliai. Tuo tarpu lokaliai įterpiant granuliuotas paukščių mėšlo trąšas Friendly 

Poop gali kilti rimtų problemų dėl labai nevienodo trąšų granulių ilgio. Dėl to trąšų lokalaus įterpimo mechanizmas gali 

būti trąšų ganulėmis užkimštas ir neveikti. 

Tyrimais nustatyta, kad sėjamąja VÄDERSTAD Rapid 300 C Super XL maksimaliai galima įterpti iki 1030 kg ha
-

1
 granuliuotų organinių trąšų. Tokį kiekį galima įterpti Agrolinija-GRAN-4 trąšų, o jau Agrolinija-GRAN-6 trąšų galima 

įterpti tik 757 kg ha
-1

 arba 26,50 %  mažiau. Granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įterpiama 860 kg ha
-1

, bet su sąlyga, kad 

šiose trąšose nevyrautų labai ilgos granulės (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Maisto medžiagų kiekis, patenkantis į dirvą lokaliai tręšiant granuliuotomis organinėmis trąšomis 

Trąšų formos 

 

Trąšų kiekis  

kg ha
-1

 

Organinės medžiagos 

kg ha
-1 

N  

kg ha
-1 

P2O5  

kg ha
-1 

K2O  

 kg ha
-1 

Agrolinija-GRAN-4 (100 % ) 1030 745,75 28,22 13,70 56,44 

Agrolinija-GRAN-6 (100 % ) 757 545,04 20,89 10,14 41,18 

Friendly Poop (100 % ) 860 705,37 40,08 23,05 23,91 

 

Granuliuotos trąšos skiriasi savo chemine sudėtimi ir maisto medžiagų kiekiu jose (3 lentelė). Atsižvelgiant į 

skirtingą įterpiamų trąšų kiekį ir  jų cheminę sudėtį, nustatyta, kad su jomis įterpiami labai nevienodi organinių 

medžiagų bei azoto, fosforo ir kalio kiekiai (4 lentelė). Tai lemia ne tik skirtingą jų įtaką žemės ūkio augalams, bet ir 

dirvožemio agrocheminėms savybėms. 

Ištyrus granuliuotų organinių trąšų įtaka dirvožemio pH rodiklio reikšmei, nustatyta, kad lokalus tręšimas šiomis 

granuliuotomis organinėmis trąšomis esminės įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmei neturėjo (5 lentelė). Granuliuotų 

trąšų  pH reikšmė buvo nevienoda. Jai Agrolinija-GRAN trąšos buvo šarminės reakcijos, tai  Friendly Poop buvo 

rūgštokos. Granuliuotų trąšų pH reikšmė neturėjo įtakos  dirvožemio rūgštingumui (5 lentelė). 

Tiriant granuliuotų organinių trąšų įtaką organinės anglies ir humuso kiekiui dirvožemyje, nustatyta, kad šios 

trąšos didino tiek organinės anglies, tiek ir humuso kiekį dirvožemyje. Labiausiai organinės anglies ir humuso kiekį 

padidino trąšimas maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma, o mažiausiai – tręšimas granuliuota paukščių mėšlo 

trąša Friendly Poop. Visos granuliuotos trąšos organinės anglies ir humuso kiekį padidino iš esmės, 0,04–0,16 proc.vnt. 

Lokaliai patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 norma iš esmės padidėjo organinės anglies ir humuso kiekis, palyginti 

tiek su tręšimu  Agrolinija-GRAN-6, tiek ir su tręšimu Friendly Poop trąšomis. Patręšus mėsinių galvijų mėšlo 

komposto granuliuotomis trąšomis Agrolinija-GRAN-6 iš esmės padidėjo organinės anglies ir humuso kiekis, palyginti 

su tręšimu granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis Friendly Poop. Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos iš tirtų trąšų 

turėjo menkiausią įtaką organinės anglies ir humuso kiekiui dirvožemyje. 

 

5 lentelė. Skirtingų granuliuotų organinių trąšų formų lokalaus įterpimo įtaka dirvožemio savybėms, auginant  

vasarinius kviečius pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus 

Trąšų formos pH Organinė anglis % Humusas % Bendrasis azotas 

(N) %
 

Netręšta  7,20 1,36 2,34 0,120 

Agrolinija-GRAN-4 (100 % ) 7,20 1,52 2,62 0,138 

Agrolinija-GRAN-6 (100 % ) 7,15 1,47 2,54 0,139 

Friendly Poop (100 % ) 7,25 1,40 2,42 0,138 

R05 0,29 0,03 0,05 0,015 

 

Tirtos organinės trąšos nepriklausomai nuo įterpto azoto kiekio bendrojo azoto kiekį dirvožemyje padidino labai 

panašiai – iki 0,138–0,139 %. Lokalus granuliuotų trąšų įterpimas esmingai didino bendrojo azoto kiekį dirvožemyje, 

palyginti su netręštais vasariniais kviečiais (5 lentelė). 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties dirvožemiuose yra labai nevienodi  maisto medžiagų 

kiekiai. Juose yra daug fosforo, bet tik vidutiniškai – kalio. Lokalus tręšimas granuliuotomis organinėmis trąšomis 
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dirvožemyje didino tiek judriojo fosforo, tiek ir judriojo kalio kiekį. Labiausiai padidino judriųjų fosforo ir kalio kiekį 

tręšimas maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma, o mažiausiai efektyvios buvo granuliuotos paukščių mėšlo trąšos 

Friendly Poop. Tręšimas lokaliai visomis tirtomis granuliuotomis organinėmis trąšomis iš esmės padidėjo judriojo 

fosforo kiekį dirvožemyje, palyginti su netręštu dirvožemiu. Lyginant trąšas tarpusavyje esminių judriojo fosforo kiekio 

skirtumų dirvožemyje nebuvo nustatyta (6 lentelė). 

  

 6 lentelė. Skirtingų granuliuotų organinių trąšų formų lokalaus įterpimo įtaka dirvožemio savybėms, auginant  

vasarinius kviečius pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus 

Trąšų formos Judrusis fosforas (P2O5) mg kg
-1 

Judrusis kalis (K2O) mg kg
-1

 

Netręšta  248,5 115,0 

Agrolinija-GRAN-4 (100 % ) 266,5 139,5 

Agrolinija-GRAN-6 (100 % ) 262,5 132,0 

Friendly Poop (100  % ) 259,0 121,5 

R05 9,68 10,69 

 

Tręšimas lokaliai granuliuotomis mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšomis Agrolinija-GRAN-4 ir Agrolinija-

GRAN-6 iš esmės padidino judriojo kalio kiekį dirvožemyje, palyginti su netręštu dirvožemiu. Lokaliai patręšus 

granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis Friendly Poop pastebėta judriojo kalio didėjimo dirvožemyje tendencija, bet 

esminio judriojo kalio kiekio padidėjimo nenustatyta. Patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma iš esmės 

padidėjo judriojo kalio kiekis, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bet negauta esminių skirtumų, palyginti su 

tręšimu maksimalia Agrolinija-GRAN-6 norma (6 lentelė). 

 

Išvados 

 

1. Granuliuotų trąšų  pH reikšmė buvo nevienoda, jei mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšos Agrolinija-GRAN 

buvo šarminės reakcijos, tai granuliuotos paukščių mėšlo trąšos Friendly Poop rūgštokos. Lokalus tręšimas 

granuliuotomis organinėmis trąšomis esminės įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmei neturėjo. 

2. Visos granuliuotos organinės trąšos organinės anglies ir humuso kiekį padidino iš esmės 0,04–0,16 proc.vnt. 

Lokaliai patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 norma iš esmės padidėjo organinės anglies ir humuso kiekis, 

palyginti su tręšimu  Agrolinija-GRAN-6 ir Friendly Poop trąšomis.  

3. Lokalus granuliuotų trąšų įterpimas esmingai padidino bendrojo azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekį 

dirvožemyje. Patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma iš esmės padidėjo judriojo kalio kiekis 

dirvožemyje, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bet negauta esminių skirtumų, palyginti su tręšimu 

maksimalia Agrolinija-GRAN-6 norma. Lyginant granuliuotas organines trąšas tarpusavyje, esminių judriojo 

fosforo kiekio skirtumų dirvožemyje nenustatyta. 
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INFLUENCE OF ORGANIC GRANULATED  FERTILIZERS  ON SOIL‘S 

AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS WHILE APPLYING THEM LOCALLY 
 

Rimvydas KERNAGIS, Juozas PEKARSKAS 

 
Summary 

 
Research of the influence of granulated organic fertilizers on soil‘s agrochemical characteristics was conducted at the Trial 

station of Aleksandras Stulginskis University in 2015. Local fertilizing with granulated organic fertilizers did not have  any 

essential effect on soil‘s pH. All granulated organic fertilizers have significantly increased the amount of organic carbon and 

humus in the soil. While locally applying fertilizer  Agrolinija-GRAN-4 at the maximum rate,  the amount of organic carbon 

and humus has increased essentially compared to fertilizing with Agrolinija-GRAN-6 and Friendly Poop fertilizers. Local 

application of granulated fertilizers has signicantly increased the amount of  nitrogen, mobile phosphorus and potassium in 

the soil. After fertilizing with Agrolinija-GRAN-4 fertilizers at the maximum rate, the amount  of mobile potassium has 

significantly increased in comparison with fertilizing with Friendly Poop fertilizes, however, no essential differences have 

been noticed compared to  fertilizing with Agrolinija-GRAN-6 fertilizers at the maximum rate. 

 
Keywords: organic granulated fertilizers, local fertilizing, soil’s characteristics 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

PASĖLIŲ PIKTŽOLĖTUMO DINAMIKA EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO 

SĄLYGOMIS 
 

Asta MAČIUNSKAITĖ 

 

Santrauka 

 

Pastaraisiais metais vis populiaresnis tampa ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo sistema yra 

draugiškiausia aplinkai žemdirbystės sistema, kadangi ūkininkaujama be cheminių medžiagų. Taip pat 

orientuojamasi į gamtos apsaugą, į kokybę, o ne kiekybę. Šiame straipsnyje nagrinėjama ekologinio 

ūkininkavimo įtaka žieminių kviečių pasėlio piktžolėtumui ir piktžolių rūšinei sudėčiai. Tyrimai atlikti 

Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje, mokomąjame ūkyje ir 

bandymų stoties ūkyje. Nustatyta, kad piktžolių gausiausia (101,67 vnt. m
-2

) ir jų rūšinė sudėtis įvairiausia ( 14 

skirtingų piktžolių rūšių) ekologinės gamybos ūkyje.  

Pagrindiniai žodžiai: piktžolės, žieminiai kviečiai, ekologinis ūkininkavimas. 

Įvadas 

 
Piktžolės yra normalus pasėlio komponentas, palaikantis ekologinę pusiausvyrą: mažina vandens ir vėjo erozijos 

pavojų, papildo biologinę įvairovę, augalija lygiau padengia dirvožemio paviršių, palaiko stabilesnę dirvožemio veiklą.  

Piktžolių paplitimą lemia įvairūs veiksniai: gamtinės sąlygos (klimatas ir dirvožemio savybės), žmogaus ūkinė veikla 

(auginami žemės ūkio pasėliai, sėklų valymas, tręšimas, herbicidų naudojimas, rūgščių dirvožemių kalkinimas ir kt.) 

(Špokienė, Povilionienė, 2003). Ekologinis ūkininkavimo būdas yra reikšmingas savo potencialiomis galimybėmis ne 

tik spręsti kaimo gyventojams aktualius klausimus (žemės ūkio produktų konkurencingumo, kaimo gyventojų 

užimtumo, papildomų pajamų ir kt), tačiau gali veikti ir kaip prevencinė aplinkos apsaugos priemonė. Lietuvoje, kaip ir 

visoje Europos Sąjungoje, bendroji žemės ūkio politika orientuojama į ekologinį ūkininkavimą, kuris turi svarbią 

aplinkosauginę reikšmę ir sudaro galimybę išauginti augalininkystės produkciją sveiko maisto gamybai. Gyventojų 

dėmesys sveikiems maisto produktams didėja, todėl ir ekologinis ūkininkavimas populiarėja. Ekologiškai ūkininkaujant 

didėja dirvožemio biologinė įvairovė, sumažėja augalų maisto medžiagų išplovimas bei dirvožemio erozijos rizika, o 

žemės ūkio augalų produkcija būna kokybiškesnė negu intensyvios gamybos ūkiuose (Mander, Mikk, Külvik, 1999; 

Brandt, Mølgaard, 2001). Ekologinėse agrosistemose didinant augalų produktyvumą labai svarbu, kad auginami 

kultūriniai augalai būtų konkurencingi piktžolių, ligų ir kenkėjų atžvilgiu (Ostergard, Jensen, 2004).  Piktžolės yra viena 

svarbiausių agronomijos problemų visose žemdirbystės sistemose, tačiau aktualiausia – ekologinėse, nes taikomi 

necheminės piktžolių kontrolės metodai yra mažiau efektyvūs, palyginti su herbicidų naudojimu intensyviose 

žemdirbystės sistemose (Liebman et al., 2003).  Didėjantis poreikis saugoti aplinką, susirūpinimas dėl herbicidų 

poveikio, piktžolių rezistentiškumo vystymasis skatina ieškoti racionalios, ekonomiškos ir tausojančios aplinką 

piktžolėtumo kontrolės strategijos. Kuriant tokią strategiją reikia įvertinti žemės ūkio augalų ir piktžolių biologines 

ypatybes, dygimo laiką, rūšinę sudėtį ir daugelį dirvožemio bei aplinkos veiksnių. Ypač svarbu ištirti žemės ūkio augalų 

ir piktžolių santykį agrofitocenozėje (Auškalnienė, 2006). 

 

Darbo tikslas – nustatyti ekologinio ūkininkavimo įtaką žieminių kviečių pasėlio piktžolėtumui ir piktžolių rūšinei 

sudėčiai. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti pasėlių piktžolėtumą, taikant skirtingas ūkininkavimo sistemas; 

2.  Atlikti piktžolių skaičiaus ir masės analizę; 

3.  Nustatyti pasėlių piktžolių rūšinę sudėtį; 

4. Atlikti palyginamąją pasėlių piktžolėtumo analizę. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Piktžolės žieminių kviečių pasėliuose. Tyrimai atlikti 2015 m.  birželio–rugpjūčio mėn. Aleksandro Stulginskio 

universitete: ekologinės gamybos ūkyje (žieminių kviečių ‛Širvinta I’ pasėlyje (12,48 ha)), mokomojo ūkio intensyvaus 

ūkininkavimo ( žieminiai kviečiai ‛Širvinta I’) ir bandymų stoties intensyvaus ūkininkavimo ( žieminiai kviečiai 

‛Skagen’)  . Straipsnyje toliau bus naudojami šie bandymų laukų trumpiniai: EGL – ekologinės gamybos laukas; MŪL 

– mokomojo ūkio intensyvios gamybos laukas; BSL – bandymų stoties intensyvios gamybos laukas. 

Meteorologinės sąlygos bandymų vykdymo metu buvo gana skirtingos. 2015 m. birželio mėnesį oro temperatūra 
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buvo artima daugiametei normai, buvo vidutiniškai šilta – 15,4 °C. Krituliai birželio mėnesį pasirodė tik nuo antrojo 

dešimtadienio, ir per mėnesį iškrito vos 16,4 mm, kai vidutinė birželio mėnesio kritulių norma Lietuvoje  60–77 mm. 

Liepos mėnesį vyravo šilti orai: vidutinė oro temperatūra siekė 17,4 °C, viršytas  daugiametis vidurkis (17°C). Kritulių 

kiekis liepos mėnesį buvo artimas normai ir siekė 72,4 mm, buvo optimaliai drėgna. Rugpjūčio mėnesį vyravo labai šilti 

orai, oro temperatūra siekė 20,3 °C (vidutinė oro temperatūra 3,7°C  aukštesnė už daugiametę normą). Rugpjūtį iškrito 

tik 6,9 mm kritulių, kai vidutiniška rugpjūčio mėnesio metinė norma yra 79–87 mm. Vienas iš dažniausiai naudojamų 

metodų augalų aprūpinimui drėgme apskaičiuoti yra G.Selianinovo hidroterminis koeficientas ( Dirsė A., Kusta A., 

Stanislovaitė A., 1984). Hidroterminis koeficientas – tai santykis kritulių kiekio su temperatūrų suma per tam tikrą 

laikotarpį, kai oro temperatūra aukštesnė nei 10 °C. Apskaičiavus hidroterminį koeficientą galima nustatyti vegetacijos 

laikotarpio drėgnumą. Jeigu HTK ≥ 1,6,  drėgmė perteklinė, HTK = 1–1,5 –drėgmė optimali, HTK = 0,9–0,8 – menka 

sausra, HTK = 0,7–0,6 – vidutinė sausra, HTK = 0,5–0,4 – didelė sausra, HTK < 0,4 – labai didelė sausra. Birželio 

mėnesio HTK= 0,4, kadangi trūko drėgmės, buvo nepalankios sąlygos augti pasėliams; liepos – HTK= 1,3, optimalus 

drėgnumas, pasėliams buvo palankios sąlygos augti;  rugpjūčio mėnesį buvo pats nepalankiausias metas pasėlių 

vegetacijai, kadangi buvo labai šilta, o kritulių labai trūko (HTK= 0,1). 
 

Tyrimų metodika 

 
Tyrimui imti keturi piktžolių ėminiai iš trijų skirtingų kiekvieno bandymo lauko vietų. Piktžolių ėminiai imti 

naudojant rėmelį (0,25m
-2

). Zigzago metodu  buvo pasirinkta vieta, rėmelio  ribose išrautos visos rastos piktžolės. Jos 

suskaičiuotos, pažymėtos; piktžolės džiovintos iki orasausės masės, pasvertos ( bendra kiekvieno ėminio masė, ir 

atskirų piktžolių rūšių). Nustatyta jų rūšinė sudėtis. Tyrimų duomenys apdoroti naudojantis Excel programa. Duomenų 

statistinė analizė atlikta dispersinės analizės būdu, nustatant esminio skirtumo ribą R05 ( P.Tarakanovas, S.Raudonius, 

2003). Bandymo duomenys statistiškai įvertinti naudojantis P. Tarakanovo parengta kompiuterinio statistinio paketo 

Disper 2.8 programa. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Straipsnyje aptariami trijuose laukuose atliktų tyrimų duomenys. Analizuojant piktžolių skaičių ir bendrą orasausę masę 

skirtinguose bandymų laukuose (1pav.) nustatyta, kad daugiausia piktžolių (101,67 vnt.m
-2
) rasta EGL. Tokio rezultato buvo 

tikėtasi, kadangi šiame lauke nenaudojami herbicidai. Didžiausia bendra orasausė masė  buvo BSL ( 110,93 g.m
-2
), šiame lauke 

vyravo vienaskiltė piktžolė  dirvinė smilguolė (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.), netolygiai pasiskirsčiusi visame tirtame lauke. 

Lyginant su EGL ir BSL,  MŪL akivaizdžiai išsiskiria. Jame aptika 18,33 vnt.m
-2
 piktžolių, o bendra jų masė sudarė tik 1,37 g.m

-

2
 Šiame lauke naudotos cheminės medžiagos turėjo įtakos tokiam rezultatui .  

 

                 
 1 pav. Piktžolių skaičius (R05=35,29) ir bendra orasausė masė (R05=39,46) skirtinguose bandymų laukuose ( m-2) 

 

Išnagrinėjus kiekvieno bandymų lauko piktžolių rūšinę sudėtį bei orasausę masę pastebėta, kad visuose piktžolių, 

imtų BSL ėminiuose,  aptikta  vienaskiltė piktžolė  dirvinė smilguolė (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.), kurios orasausė 

masė – 110,93 g.m
-2

, kitų piktžolių šio lauko tirtuose ėminiuose neaptikta. Šios piktžolės sudygsta, kai sėklos rudenį ir 

pavasarį dirvoje būna ne giliau kaip iki 2,5 cm. V. Žekonienė pabrėžia, kad naikinant piktžoles labai svarbi sėjomaina, 

tačiau ne visada jos laikomasi, dažnai atsėliuojama arba sėjami žieminiai javai po žieminių,  to pasekmė – dirvinių 

smilguolių gausa laukuose. 

Lyginant vienos rūšies piktžoles, aptiktas ir MŪL ir EGL, gausiausios ir orasausė masė didžiausia (2 pav.) 



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

173 

 

paprastastojo varpučio (Elytrigia repens (L.) Nevski.)  ir dirvinės našlaitės (Viola arvensis Murray). Kaip matyti, MŪL 

ir EGL paprastasis varputis ir dirvinė našlaitė pasiskirstę labai panašiai: paprastojo varpučio  šiek tiek daugiau EGL (0,5 

g.m
-2

), o dirvinės našlaitės ir viename, ir kitame lauke aptiktas vienodas kiekis (0,3 g. m
-2

).  

 

 
2 pav. MŪL ir EGL aptiktų tos pačios rūšies  piktžolių orasausės masės (g. m

-2
) palyginimas 

 

MŪL aptikta 10 skirtingų piktžolių rūšių, EGL – 14 (1 lent.). MŪL išsiskyrė  paprastasis varputis (Elytrigia 

repens (L.) Nevski.) ir dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murray), šių piktžolių aptikta gausiausiai. EGL – daržinė žliūgė ( 

Stellaria media (L.) Vill.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) ir dirvinė čiužutė (Telapsi  

arvense L.). Tai Lietuvoje dažnos ir paplitusios piktžolės.  

 

1 lentelė. Piktžolių rūšinė įvairovė bandymų laukuose MŪL ir EGL 

Bandymų 

laukas 
Aptiktos piktžolių rūšys 

 

 

 

 

 

MŪL 

Paprastasis varputis (Elytrigia repens (L.) Nevski.) 

Dirvinis asiūklis (Equisetum arvense L.) 

Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) 

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murray) 

Vienmetė miglė (Poa annua L.) 

Vasarinis rapsas (Brassica napus L.) 

Paprastoji miglė (Poa trivialis L.) 

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) 

Paprastoji takažolė (Polygonum  aviculare L.) 

Baltoji balanda (Chenopodium album L.) 
 

 

 

 

 

 

 

EGL 

Daržinė žliūgė ( Stellaria media (L.) Vill.) 

Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis (L.) Hill.) 

Paprastasis varputis (Elytrigia repens (L.) Nevski.) 

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz) 

Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) 

Dirvinė veronika (Veronika arvensis L.) 

Paprastoji takažolė (Polygonum  aviculare L.) 

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) 

Apskritalapė notrelė (Lamium  amplexicaule L.) 

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murray) 

Dirvinis asiūklis (Equisetum arvense L.) 

Dirvinė čiužutė (Telapsi  arvense L.) 

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) 

Kibusis lipikas (Galium aparine L.) 
 

Išvados 

 

1. Palyginus skirtingas ūkininkavimo sistemas – ekologinės gamybos ūkio  su intensyvios gamybos ūkiais (bandymų stoties ir 

mokomojo ūkio) nustatyta, kad pasėlių piktžolėtumas didžiausias ekologinės gamybos ūkyje (101,67 vnt. m
-2
). 

2. Bendra piktžolių orasausė masė didžiausia bandymų stoties intensyvios gamybos žieminių kviečių lauke –  110,93 g. m
-2
. 
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Visuose šio lauko ėminiuose aptikta tik viena piktžolė – dirvinė smilguolė (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.). 

3. Didžiausia pasėlių piktžolių rūšinė įvairovė nustatyta ekologinės gamybos ūkyje – 14 skirtingų piktžolių, iš kurių 

vyrauja: daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve), 

dirvinė čiužutė (Telapsi  arvense L). 
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CROP WEED DYNAMICS IN ECOLOGICAL FARMING CONDITIONS 

 
Asta MAČIUNSKAITĖ 

 

Summary 

 

In recent years ecological farming is becoming increasingly popular. The ecological farming system is the most eco-

friendly agricultural system as it doesn’t utilize chemicals. It is also focused on environmental protection and quality 

rather than quantity. This article explores the impact of ecological farming on winter wheat crop weediness and the 

weed species composition. Investigations were done in Aleksandro Stulginskio University Centre of Agroecology 

ecological farm, an educational farm and experimental station farm. It was discovered that the most abundant weed 

(101.67 pcs. m
-2

) and their species composition varied (14 different weed species) the most in ecological farms. 

Keywords: weeds, winter wheat, organic farming. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos mokslinė sekcija 

 

ELEKTROCHEMINIŲ TYRIMO METODŲ TAIKYMAS SKIRTINGŲ ŽEMĖS ŪKIO 

GAMYBOS SISTEMŲ BUROKĖLIŲ KOKYBĖS TYRIMUOSE  
 

Aušra POVILAUSKIENĖ 

 

Santrauka 

 

2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre Sodininkystės ir daržininkystės instituto bandymų lauke 

atlikus ekologinėje ir įprastinėje žemės ūkio gamyboje burokėlių šakniavaisių elektrocheminius rodiklius, 

nustatyta, kad redokso potencialo skaitinės vertės rH (18, sistemose auginamų burokėlių veislių (Egyptic, 

Renova)) visų dviejų veislių šakniavaisiuose rodo reduktyvinę aplinką. Ekologiškų burokėlių Renova 

šakniavaisiai sukaupė iš esmės daugiau nitratų nei Egyptic veislių burokėlių šakniavaisiai. Tarp tirtų burokėlių 

šakniavaisių veislių nustatyti esminiai nitratų kiekių skirtumai, lyginant ekologinės ir įprastinės žemės ūkio 

gamybos sistemų šakniavaisius. Didžiausios savitojo elektros laidžio skaitinės vertės nustatytos ekologinės 

žemės ūkio gamybos sistemoje augintų Renova veislės burokėlių šakniavaisiuose. 

Pagrindiniai žodžiai: ekologinė žemės ūkio gamyba, burokėlių šakniavaisiai, elektrocheminiai rodikliai, 

energijos vertė P. 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikinei daržininkystei reikia daržovių veislių, galinčių sėkmingai konkuruoti maisto pramonės perdirbimo 

ir visuomeninio maitinimo srityse. Lietuvoje pasiekta nemaža pažanga daržovių produkcijos srityje. Rytų Europos ir 

Baltijos šalyse raudonieji burokėliai yra viena pagrindinių lauko daržovių, gausiau vartojami tik kopūstai ir morkos 

(Petronienė, 2001). Burokėlių derlingumas ir išauginamų šakniavaisių kokybė priklauso nuo auginamų veislių, 

auginimo gamybos būdo, skirtingų tręšimo ir kitų veiksnių (Karklelienė ir kt., 2006, 2013). Lietuvoje burokėliai  

mėgstami dėl vertingų maistinių ir dietinių savybių, nesudėtingo auginimo ir gero laikymosi per žiemą (Petronienė, 

Viškelis, 2004). 

 

Darbo tikslas – įvertinti skirtingų žemės ūkio gamybų įtaką burokėlių šakniavaisių kokybei naudojant cheminius ir 

elektrocheminius tyrimo metodus. 

 

Uždaviniai   
1. Nustatyti, kaip skirtingos žemės ūkio gamybos sistemos veikia burokėlių šakniavaisių elektrocheminius 

rodiklius. 

2. Apskaičiuoti ir įvertinti skirtingų žemės ūkio gamybų energijos vertę P. 

3. Nustatyti skirtingų žemės ūkio gamybų  įtaką nitratų kaupimuisi burokėlių šakniavaisiuose. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

2015 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto bandymų lauke auginti raudonojo burokėlio (Beta 

vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) Egyptic plat round  ir Renova veislių ir hibridų augalai. 

 

Tyrimų metodika 

 

Bandymų lauke vyrauja priesmėlis ant lengvo priemolio karbonatingasis sekliai glėjiškas išplautžemis (IDg 8-k, 

/Calc(ar)i-Epihypogleyc Luvisols-LVg--p-w-cc). Auginta pagal dvi auginimo technologijas (ekologinės žemės ūkio ir 

intensyviąją). Burokėliai ekologinės ūkio dalies bandymų lauke sėti gegužės 15 d., o intensyviosios dalies bandymų 

lauke gegužės 16 d., naudota rankinė sėjamoji, lygiame paviršiuje, 70 cm tarpueiliais, dviem eilutėmis. Vegetacijos 

laikotarpiu purenta ir ravėta keturis kartus. 

Ekologinėje žemės ūkio gamyboje auginant burokėlių šakniavaisius, naudotos atestuotos ekologinei žemės ūkio 

gamybai trąšos: Ekoplant, Kalio magnezija  ir Biocat 15 (tręšta po vieną kartą). Trąšomis Ekoplant (3 kg a
-1

) ir Kalio 

magnezija (2 kg a
-1

) tręšta pavasarį (5–19 d.), prieš sodinimą. Burokėliai per lapus papildomai vegetacijos viduryje 

(birželio 5 d.) nupurkšti Biocat 15 (0,3l a
-1

). Augalų apsaugai nuo kenkėjų purkšta Nimazalio 0,5 proc. tirpalu. 

Auginant daržoves pagal intensyviąją auginimo technologiją, naudotos sintetinės trąšos: Kropkare (NPK 12-11-

18) – 3kg a
-1

, Amonio salietra – 2,5 kg a
-1

 (tręšta po vieną kartą) bei du kartus Razormin – 0,3 proc. tirpalu per lapus. 

Burokėlių apsaugai nuo kenkėjų naudotas insekticidas Actara – 0,8 l a
-1

 – du kartus. 

Ekologinėje žemės ūkio gamyboje burokėlių derlius nuimtas rugsėjo 29 d., o pagal intensyviąją auginimo 

technologiją auginti burokėlių šakniavaisiai nuimti rugsėjo 30 d. 

Auginti šių veislių ir  hibridų augalai: Egyptic plat round ir Renova. 
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Burokėlių šakniavaisių elektrocheminių rodiklių tyrimai atlikti ASU Aplinkos tyrimų laboratorijoje, nitratų 

koncentracijos nustatytos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre Sodininkystės ir daržininkystės institute. 

Ekologiškų produktų kokybei vertinti taikomi elektrocheminiai augalinės produkcijos kokybės tyrimo 

(Mickevičius, 1999, 2000) metodai: vandenilio jonų koncentracija – pH nustatymas potenciometrinės analizės metodu, 

pagal LST ISO 10390:2003 standartą. Redokso potencialas (Eh) nustatytas potenciometrinės analizės metodu, pagal 

ISO 11271:2002 standartą. Nustatytos Eh skaitinės vertės (mV) perskaičiuotos į absoliutųjį redokso potencialą rH. 

Elektrocheminių rodiklių, kurie reiškiami elektros srovės dydžiais, sąsajos su produkto kokybe apskaičiuotos 

naudojantis NERST'o lygtimi, surandant išvestinį dydį P: 

 

 

P[μW] = [29,07 mV·(rH-2pH)]2·rho
-1 

 

Atlikti rodikliai matavimai teikia informaciją apie produkto energijos P vertę ir naudingumą žmogaus 

organizmui, amžių, brandumo laipsnį, priklausomai nuo klimato sąlygų bei fiziologinių ypatybių. pH vertės reikšmė, 

esant ir statistiškai patikimiems skirtumams, nedidelė, nes pH vertės skirtumai dažnai pasireiškia tik šimtosiomis sveiko 

skaičiaus dalimis. rH vertės reikšmė proporcinga P vertei, savitasis elektros laidis  atvirkščiai proporcingas rH ir P 

vertėms. Vertingesni tie produktai, kurių P vertė ir rH vertė yra žemos, redokso potencialų skirtumo skaitinė vertė 

aukšta. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

 
 

1 pav. Ekologinės ir įprastinės žemės ūkio gamybose augintų burokėlių  šakniavaisių  pH tyrimų rezultatai 
 

Atlikus pH tyrimus nustatyta, kad burokėlių šakniavaisių, augintų intensyviosiomis technologijomis ir tręštų 

Kropkare, Razomin, Actara ir amonio salietra sintetinėmis trąšomis, kontroliniame bandyme esminių skirtumų 

nenustatyta. Didžiausia pH skaitinė vertė – 6,22 – įprastinėje žemės ūkio gamyboje išaugintų burokėlių, o mažiausia – 

6,16. Panaudojus atestuotas ekologinei žemės ūkio gamybai atestuotas trąšas Ekoplant, Kalio magnezija, Nimzalio 

tirpalas, Biocat 15, kontroliniame variante nustatyta skaitinė vertė neviršija 6,25. pH skaitinės vertės didėjo, todėl 

galime daryti prielaidą, kad ekologinėje žemės ūkio gamyboje tinkamai naudoti trąšų deriniai turi teigiamos įtakos 

burokėlių šakniavaisių veislių Egyptic ir Renova šakniavaisiams, nes pH vertės artėjo prie optimalaus pH. Tai reiškia, 

kad ekologinėje žemės ūkio gamyboje auginti burokėliai yra tinkamesni žmogaus organizmui, nei auginti 

intensyviosiomis žemės ūkio gamybos technologijomis. 

 

 
 

2 pav. Ekologinėje ir įprastinėje žemės ūkio gamybos sistemose augintų burokėlių šakniavaisių apskaičiuotos rH 

skaitinės vertės 
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Atlikus rH tyrimus nustatyta, kad burokėlių rH, kurių auginimo technologijose naudotos sintetinės (Kropkare, 

amonio salietra, Razomin, Actara) trąšos, ir kontroliniuose bandymuose, esminiai skirtumai nenustatyti. Didžiausia 

absoliučiojo redokso potencialo skaitinė vertė apskaičiuota intensyviojoje gamyboje augintų burokėlių šakniavaisių – 

23,21 ir 22,7, o ekologiškų veislių, kurios buvo tręštos ekologiškomis trąšomis, kontroliniame variante nustatyta vertė 

neviršija 24. Skaitinė reikšmė yra žemesnė negu 28, todėl kalbama apie reduktyviąją aplinką. Kai absoliučiojo redokso 

potencialas mažesnis, augalų ląstelės gali daugiau laisvosios entalpijos sunaudoti savo veiklai. Tokie augalai labiau 

tinka žmogaus organizmui. 

 

 

 
3 pav. Ekologinėje ir įprastinėje žemės ūkio gamybose augintų burokėlių šakniavaisių savitojo elektros laidžio 

skaitinių verčių skirtumai 

 

Atlikus savitojo elektros laidžio (SEL arba S) matavimus nustatyta, kad burokėlių šakniavaisių didžiausia 

savitojo elektros laidžio skaitinė vertė įprastinėje žemės ūkio gamyboje – 14,73 m/S, o burokėlių Egyptic, augintų 

ekologinėje žemės ūkio gamyboje, mažesnė – 10,23 m/S. Savitojo elektros laidžio skaitinės vertės didėjimas rodo 

mineralinių medžiagų gausėjimą, gauti rezultatai rodo, kad intensyviojoje gamyboje auginti burokėlių šakniavaisiai turi 

daugiau mineralinių medžiagų, nei ekologinėje žemės ūkio gamyboje auginti burokėliai, ir intensyviojoje gamyboje 

naudotos sintetinės trąšos anksčiau ar vėliau turės įtakos aplinkai ir žmogaus organizmui. 

 

 
 

4 pav. Ekologinėje ir įprastinėje žemės ūkio gamybose augintų burokėlių šakniavaisių energijos P skaitinės 

vertės 
 

Atlikus statistinį apskaičiuotų energijos verčių P vertinimą statistikos programa, nustatyti esminiai skirtumai 

burokėlių energijos vertės P tarp skirtingų žemės ūkio gamybos sistemų, Stjudento kriterijus -3,85724, p < 0,005 

(0,008389). 
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Energijos vertė P
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5 pav. Skirtingų gamybos sistemų burokėlių šakniavaisių energijos verčių P skaitinių verčių statistinis vertinimas 

 

Nustačius elektrocheminius rodiklius, apskaičiuota produktų energijos vertė – išvestinis dydis P. Apskaičiavus P 

vertę nustatyta, kad įprastinėje žemės ūkio gamyboje užaugintų burokėlių šakniavaisių Egyptic ir Renova rūšių 

energijos P vertės yra aukštesnės nei ekologinėje žemės ūkio gamyboje. Didžiausia apskaičiuota energijos vertė P 

50,95, o mažiausia – 32,89. Burokėliai, užauginti ekologinėje žemės ūkio gamyboje, turi mažesnes P skaitines vertes. 

Kuo P vertės mažesnės, tuo šakniavaisiai vertingesni. Galime teigti, kad burokėlių šakniavaisiai, užauginti ekologinėje 

žemės ūkio gamyboje, yra naudingesni žmogaus organizmui. 

 

 
 

6 pav. Ekologinėje ir įprastinėje žemės ūkio gamybose augintų burokėlių šakniavaisių sukauptų nitratų vidutinė 

vertė 

 

Didžiausią kiekį nitratų sukaupė Renova veislės burokėlių šakniavaisiai – 2233,33 mg l
-1

, auginti įprastinėje 

žemės ūkio gamybos sistemoje. Ekologinėje žemės ūkio gamyboje šios veislės šakniavaisiai sukaupė esmingai mažiau 

nitratų – koncentracija 991,67 mg l
-1

. Mažiausia nitratų koncentracija nustatyta burokėlių šakniavaisių veislės Egyptic – 

ir ekologinėje žemės ūkio gamyboje, ir įprastinėje. Tarp tirtų burokėlių veislių nustatyti esminiai nitratų koncentracijos 

skirtumai.  
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7 pav. Skirtingų gamybos sistemų burokėlių šakniavaisių NO3 koncentracijų skaitinių verčių statistinis 
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Išvados 

 

Ekologinėje žemės ūkio gamyboje augintos raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. 

vulgaris var. vulgaris) veislės Egyptic ir Renova. Atlikus elektrocheminius tyrimus nustatyta, kad žmogaus organizmui 

labiau tinkamesni ekologinėje žemės ūkio gamyboje auginti burokėliai, palyginus su  intensyviosiomis auginimo 

technologijomis: abiejų veislių energijos p vertės mažesnės, nei įprastinėje gamyboje augintų burokėlių. Burokėlių, 

užaugintų ekologinėje žemės ūkio gamyboje, elektrocheminių tyrimų rezultatai: pH artėjo prie neutralaus pH. 

Apskaičiuotos redokso potencialo skaitinės vertės rH rodė reduktyvinę aplinką, savitojo elektros laidžio rezultatai rodo, 

kad įvairių medžiagų katijonų ir anijonų skaičius didesnis; gautosios mažiausios energijos P vertės rodo, kad žmogaus 

organizmui vertingesni Egyptic plat round burokėlių šakniavaisiai, auginti ekologinėje žemės ūkio gamybos sistemoje. 

Nustatyti esminiai skirtumai tarp skirtingų gamybos sistemų burokėlių šakniavaisių energijos vertės P ir nitratų 

koncentracijos. 
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ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF DIFFERENT METHODS FOR 

AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS BEETROOTS QUALITY 

INVESTIGATIONS 
 

Aušra POVILAUSKIENĖ 

 

Summary 

 

In 2015 Lithuanian Agriculture and Forestry Research Centre of the Institute of Horticulture, field tests carried 

out in organic and normal agricultural production and electrochemical indicators showed that the redox potential 

of the numerical value of rH (18, beet varieties cultivated systems (Egyptic, Renova) of all varieties tested in the 

roots shows reductive environment. Organic beet root Renova and basically built more than nitrates Egyptic 

varieties of beet roots. Among all studied cultivars the essential difference between the amounts of nitrates 

compared organic and conventional agricultural production systems roots. The highest specific electrical 

conductivity of the numerical values for organic agricultural production system Renova grown varieties of beet 

roots. 

Keywords: organic agriculture, conventional agriculture, beets roof, chemical, electrochemical parameters. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

DEGAVIEČIŲ ATKŪRIMO PRIEMONIŲ ANALIZĖ KURŠIŲ NERIJOS 

NACIONALINIAME PARKE  
 

Algirdas KURTINAITIS 

 
Santrauka 

 

Kuršių nerijos nacionaliniame parke per 50 metų kilo 709 gaisrai, išdegė 552,3 hektarų miško. Didžiausi gaisrai 

kilo 1956 , 1995 , 2006  ir  2014 m. Tais metais išdegė 538 ha miško. Pagrindinė šių didelių teritorijų išdegimo 

priežastis – perbrendusių kalninių pušų medynai. Pirmosios trys degavietės jau atkurtos, 2014 m. degavietės dar 

tik parengtas atkūrimo projektas. Ne visos degaviečių atkūrimo priemonės pasiteisino. Didžiausia nesėkmė ištiko 

1995 m. atsodintas kalnines pušis  – jas sunaikino šakninės pinties ir pūstojo gniaužtenio sukeltos ligos. 

Kiekvienais metais degaviečių atkūrimo projektai vis tobulėjo. Įgyvendinus šiuos projektus   sumažėjo Kuršių 

nerijos miškingumas ir padidėjo atvirų erdvių plotai. Atvirų erdvių plotai buvo tendencingai didinami šiose 

degavietėse, jų dėka pagausėjo biologinė įvairovė, pagerėjo teritorijos vaizdingumas. Po miško gaisrų 

gaisraviečių teritorijose šiek tiek pagerėjo reakreacinis gyvybingumas. 

 

Įvadas 

 

Kiekvienais metais miškai nukenčia nuo biotinių, abiotinių ir antropogeninių veiksnių. Lietuvoje miško gaisrai 

daugiausia kyla vėlyvą pavasarį ir vasarą, dažniausiai spygliuočių jaunuolynuose. Lietuvos miškai pasižymi padidintu 

degumu, net 40   visų miškų priklauso aukšto degumo klasei.  Dėl neatsargios žmonių veiklos visose šalyse, kyla apie 

97 % miško gaisrų (Adomavičius ir kt., 2011). 

Kuršių nerijos nacionaliniame parke per pastaruosius 50 metų kilo 709 gaisrų, t. y. 2,9 % visų Lietuvos miškų 

gaisrų, išdegė 552,3 hektarų miško.  Dėl periodiškai kylančių gaisrų ir nuolatinės grėsmės gamtinio ir kultūrinio 

paveldo išnykimui, miško gaisrai yra itin aktuali problema Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Didžiausi gaisrai 

Kuršių nerijoje kilo 1956 , 1995 , 2006  ir 2014 m. Dalį Kuršių Nerijos dengia gryni perbrendę kalninių pušų medynai, 

kurie sukaupia daug negyvos medienos ir sukelia didžiausią gaisrų valdymo problemą. Ugnis žaibiškai išplinta į 

viršūninį gaisrą, kurį suvaldyti reikia labai daug pastangų. 

Itin svarbi ir opi problema yra degaviečių tvarkymas ir jų atkūrimas. Norint išlaikyti gamtinį ir kultūrinį Kuršių 

nerijos paveldą būtina po gaisrų tinkamai pasirinkti degaviečių atkūrimo priemonių planus, kad jie būtų veiksmingi ir 

patikimi (Kuršių nerijos tvarkymo planas, 2012). 

Darbe bus apžvelgta 1956 , 1995 , 2006  ir 2014 m. degaviečių būklė. 

 

Darbo tikslas – išanalizuoti degaviečių atkūrimo priemones Kuršių nerijos nacionaliniame parke. 

 

Uždaviniai 

4. Atlikti istorinę degaviečių atkūrimo bei tvarkymo apžvalgą Kuršių nerijoje. 

5. Atlikti 1956 , 1995  2006  ir 2014 m. degaviečių atkūrimo priemonių analizę Kuršių nerijos nacionaliniame 

parke. 

 

Tyrimo objektas  

 

Tyrimo objektas –  Kuršių nerijos nacionalinio parko 1956 , 1995 , 2006  ir 2014 m. degavietės. 

 

Tyrimo metodika 

 

Mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas ir lyginimas, miškotvarkos projektų duomenų analizė, 

apibendrinimo ir modeliavimo metodai. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas – tai saugoma teritorija, apimanti lietuviškąją Kuršių nerijos sausumos dalį 

kartu su Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrante. Visa Kuršių nerija – tai 98 km ilgio pusiasalis, kurio pietinė dalis 

priklauso Rusijos Federacijai (Bagočius ir kt., 2011). 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas išsiskiria unikaliu kraštovaizdžiu. Didžiausią plotą (daugiau nei 70 %  ) dengia 

pušynai. Tai neabejotinai viena iš vertingiausių Lietuvos saugomų teritorijų. 2000 m. Kuršių nerija įtraukta į UNESCO 

Pasaulio paveldo sąrašą. Didžiausios KNNP slegiančios problemos yra urbanistinis kraštovaizdžio niokojimas, gaisrai. 
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Visos šios problemos naikina unikalų kraštovaizdį ir paveldą. Darbe nagrinėjamos degaviečių atkūrimo priemonės 

Kuršių nerijos miškuose. 

Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos gaisrų KN miškuose kilo nedaug. Tačiau 1944 m. vasaros pabaigoje frontui 

priartėjus prie Klaipėdos, neišvengiami tapo ir karo metų gaisrai. Pagal Marijono Daujoto 1949/50 m. atliktus tyrimus, 

visoje Kuršių nerijoje 1944–1949 m. buvo apie 600 ha išdegusio miško ir tik pusę iš pažeistų ar žuvusių medynų sudarė 

kalninių pušų medynai. Pradėjus miškų atkūrimo darbus nerijoje 1951–1955 m.  buvo apželdinta 329,4 ha degaviečių. 

Daugiausia degavietės buvo atkuriamos paprastąja pušimi. 

Didžiųjų  gaisrų, vykusių KN nacionaliniame parke, datos ir sunaikinti miško plotai yra šie:   1956 m.   – 103 , 

1995  – 61 ,  2006  – 236 , 2014  – 138 ha.  Iš viso  -538 ha (1 pav.). 

 

 
1 pav. 1956 , 1995 , 2006  ir 2014 m. degaviečių teritorijos 

 

Apie 1956 m. KN nacionaliniame parke kilusį gaisrą duomenų išlikę labai negausiai. Gaisro metu  išdegė 103 ha 

miško. 

Pagrindinė tokio didelio ploto išdegimo priežastis, kaip ir visų kitų KN gaisrų, yra grynieji kalninių pušų 

medynai. Didžiuliai gaisrai buvo sunkiai valdomi ir gesinami būtent dėl šių medynų didelio degumo. Gaisras tampa itin 

pavojingas, kai pasiekia kalninės pušies viršūnes ir sudaro lyg gaisro taką, intensyviai plintantį tolyn. Lokalizuotoje 

gaisro teritorijoje augo 2 vyraujančių rūšių medynai, tarp kurių  dominavo kalninė pušis (1 lent.) 

 

1 lentelė. 1956 m. gaisro poveikis vyraujančioms degavietėje rūšims 

Vyraujantys medynai Buvo medynų ha Išliko 

pažeistų ha 

Žuvo medynų ha 

Paprastosios pušies 18 - 18 

Kalninės pušies  80 10 70 

Iš viso: 98 10 88 

 

1956 01 03 Miškų ūkio ir miško pramonės ministro įsakymu Nr. 4 įsteigtas Neringos miškų ūkis. Vykdant 

degavietės atkūrimo planus ši įstaiga turėjo labai svarų žodį. Remiantis išlikusiais šaltiniais, 1956 m. degavietė buvo 

išvalyta ir vėl iš naujo užsodinta paprastąja ir bankso pušimi. Įvesta pagrindinė gaisrų pavojingumo sumažinimo 

priemonė buvo labai gausus neplačių (3–4 metrų pločio) priešgaisrinių spindžių (paliekamų  neželdomų priešgaisrinių 

juostų 30–50 metrų tarp želdinių). Ši priešgaisrinė infrastruktūros sistema  visiškai pasiteisino ir vėliau – želdiniams 

perėjus į jaunuolynų bei pusamžių medynų stadijas. Atstatytas pradinis kraštovaizdis, kuris iš visų kilusių gaisrų yra 

mažiausiai pasikeitęs. Miškingumas naujai atsikūrusiame miške sumažėjo ir po gaisro sudarė 73,4 % teritorijos. Taip 

pat atkūrus degavietę suformuota daugiau atvirų erdvių, kurios sudarė 26,6 % teritorijos. Šiuo metu 1956 m. 

gaisravietės teritorijoje vandens telkinių nėra galimybės matyti, kadangi miškas jau apaugęs ir užstoja teritorijos 

apžvelgiamumą (Ozolinčius, 1998). 

1995 m. KN nacionaliniame parke gaisras kilo balandžio mėnesį. Išdegė 61 ha miško. 
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Lokalizuotoje gaisro teritorijoje augo 4 vyraujančių rūšių medynai, tarp kurių dominavo kalninė pušis (2 lent.). 

 

2 lentelė. 1995 m. gaisro poveikis vyraujančioms degavietėje rūšims 

Vyraujantys medynai Buvo medynų ha Išliko 

pažeistių ha 

Žuvo medynų ha 

Paprastosios pušies 15,5 6 9,5 

Kalninės pušies  49,5 - 49,5 

Juodosios pušies  2,3 2,3 nėra 

Bankso pušies  1,2 - 1,2 

Iš viso: 68,5 8,3 60,2 

 

Vietoj šimtamečių kalnapušių čia atsodinta daugiau paprastų pušų, kalninės savo misiją atliko, stipriomis 

šaknimis sutvirtino kopas, tačiau didelė dalis sodinukų sudarė ir kalninės pušys. Tačiau  1995 m. degaviečių atkūrimo 

projekte buvo įsivėlusi viena esminių klaidų. Atsodinimo darbai buvo atlikti per anksti ir daugelį kalninės pušies 

sodinukų pakirto šakninės pinties ir pūstojo gniaužtenio sukeltos ligos, paprastosios pušies sodinukams ši liga 

nepakenkė . 1997 m., praėjus pakankamai laiko po gaisro, buvo   kalninė pušis  buvo pakartotinai atsodinta. Šis 

atsodinimas pasisekė ir medeliai prigijo, ligos nebepuolė. Miškingumas atkurtame 1995 m. gaisravietės miške sumažėjo 

ir šiuo metu sudaro 80 %  teritorijos. Siekiant įvairesnio kraštovaizdžio buvo suformuota daugiau atvirų erdvių. Dėl 

padaugėjusių atvirų erdvių buvo sudarytos geresnės sąlygos rekreacijai. Vandens telkinių apžvelgiamumas vertinamas 

vidutiniškai, miškas užgožia (Navasaitis, 2004). 

2006 m. pavasaris buvo sausas. Gegužės mėnesio pradžioje įsiplieskė vienas didžiausių KN nacionaliniame parke 

kilusių gaisrų, kuris sunaikino 236 ha miško. 

Likviduoti gaisrą pavyko tik po 5 dienų. Smiltynėje įsivyravusios kalninės pušys degė  kaip parakas (3 lent.). 

 

3 lentelė. 2006 m. gaisro poveikis vyraujančioms degavietėje rūšims 

Vyraujantys medynai Buvo medynų ha Išliko 

pažeistų ha 

Žuvo medynų ha 

Paprastosios pušies  100 10 90 

Kalninės pušies  145 - 145 

Juodosios pušies  4,3 4,3 nėra 

Bankso pušies  4,2 1 3,2 

Karpotojo beržo i 1,5 1, 5 nėra 

Iš viso: 255 16,8 238,2 

 

2006 m. gaisravietė buvo sutvarkyta remiantis 2007 m. parengtu atkūrimo projektu. Mokslininkai miškininkams 

pateikė rekomendacijas – įrengti kuo daugiau mineralizuotų priešgaisrinių juostų, kalninių pušų masyvus atskirti nuo 

kitų medynų. Dažniausiai sodinamos paprastosios pušys, vietomis beržai, laukinės kriaušės, obelys (Jakas, 2009). Pagal  

projektą degavietė buvo padalinta į dvi tvarkymo zonas: pietinę ir šiaurinę. Pietinė dalis apima būdingas 

geomorfologines formas nuo apsauginio kopagūbrio iki Didžiojo kopagūbrio pamario šlaito. Projekte buvo numatyta šią 

teritoriją transformuoti į atvirą, tik žolinę augaliją turintį kraštovaizdį. Būtent šioje dalyje yra suformuotos atviros 

erdvės. Šiaurinėje dalyje buvo nuspręsta veisti naujus želdinius kaip tęstinumą pietinėje Smiltynės dalyje boluojantiems 

paprastosios pušies medynams. Jų  dėka  išryškėja KN būdingi atviri, pusiau atviri ir uždari vietovaizdžiai (Bučas, 

2007).  

Dalis teritorijos atsodinta, kita palikta natūraliai eigai. Išvalius degavietės teritoriją atsivėrė Klaipėdos miesto ir 

marių vaizdas, kitoje pusėje matoma jūra. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai įrengė apžvalgos 

aikštelę, takus pėstiesiems.  

Prieš miško gaisrą gaisravietės miškingumas siekė beveik 100 % , po miško gaisro buvo nuspręsta sumažinti 

miškingumą ir jis šiuo metu sudaro 60 %  teritorijos. Buvo padidinti atvirų erdvių plotai, kurie šiuo metu sudaro 38 % 

teritorijos. Atsiradus atviroms erdvėms ir pasikeitus medžių aukščių skirtumams padidėjo vandens telkinių 

apžvelgiamumas.  

Šiuo metu teritorijoje vietoje kalninių pušų beržynai sudaro apie 11 , paprastosios pušies medynai sudaro apie 47 

, žuvę medynai – 3,4 % . Taigi po gaisro fiksuojami akivaizdūs atkurto miško rūšinės sudėties pokyčiai – buvo atkurtas 

mišrus miškas.  

2014 m. balandžio 25 d.  KN nacionaliniame parke kilo gaisras. Jo metu  išdegė – 142 ha teritorijos.  

2014 m. didžioji gaisravietė apėmė 142 ha teritoriją, iš kurios medynai sudarė 122,4 ha, o iš jų net 89,3 ha buvo 

kalninių pušų. Faktiškai tai buvo kalninių pušų medynų gaisras, kuris neišvengiamai pažeidė ir aplinkinius kitų rūšių 

medynus, kurie kartu atliko ir kalnapušynų gaisro stabdančią funkciją. Grėsmingo gaisro plitimo iki Juodkrantės 

sustabdymui didelės teigiamos įtakos turėjo prieš gaisrą atliktas rekonstrukcinis persenusių kalninių pušų kirtimas 38 
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miško kvartalo pietiniame pakraštyje. Gaisro atsiradimo, jo plitimo ir sustabdymo analizė rodo priešgaisrinių barjerų bei 

atvirų erdvių dydžio ir konfigūracijos svarbą šiuose medynuose. 

Lokalizuotoje gaisro teritorijoje augo 2 vyraujančių rūšių medynai, tarp kurių  dominavo kalninė pušis (4 lent.). 
Gaisro poveikis įvairių rūšių medynuose buvo skirtingas: vienos rūšys žuvo, kitos buvo tik nežymiai pažeistos. 

 

4 lentelė. 2014 m. gaisro poveikis vyraujančioms degavietėje rūšims 

Vyraujantys medynai Buvo medynų ha Išliko pažeistų ha Žuvo 

medynų 

ha 

Paprastosios pušies  2 6 , 1 21,7 4,4 

Kalninės pušies  89,3 - 89,3 

Juodosios pušies  3,3 3,3 nėra 

Bankso pušies  2,2 - 2,2 

Karpotojo beržo  1,5 1,5 nėra 

Iš viso: 122,4 26 , 5 95 , 9 

 

VŠĮ „Žaliosios politikos instituto“ užsakymu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas 2014 m. 

atliko mokslinį darbą „Kuršių nerijos nacionalinio parko gaisravietės (142 ha) atkūrimo rekomendacijų parengimas“, 

atlikus degavietės, nerijos miškų gaisringumo, teisinių nerijos miškų atkūrimo aspektų bei kitų su priešgaisrinės miškų 

apsaugos būkle bei ūkine veikla nerijos miškuose, analizę, pasiūlyta  „svarbiausių rekomenduojamų sprendimų“: 

1. Gaisro sunaikintų pajūrio palvėje augusių kalninės pušies medynų vietoje atkurti paprastosios pušies ir beržo 

medynus.  

2. Daugumos gaisro sunaikintų Didžiajame kopagūbryje augusių kalninės pušies medynų vietoje atkurti kalninės 

pušies medynus. Atkūrimo būdas – želdinimas. Tikslinga įvertinti nykštukinės pušies želdinimo galimybes dalyje šio 

ploto.  

3. Degavietės, pagrindinio kopagūbrio vidurinėje dalyje formuoti atvirą erdvę tarp dviračių tako vakaruose ir 

žemutinio gaisro pažeistų paprastosios ir juodosios pušų medynų rytuose.  

4. Pietinėje gaisravietės dalyje, gaisro sunaikintų medynų vietoje, šalia išlikusių paprastosios pušies medynų 

atkurti paprastosios pušies medynus.  

5. Degavietėje išlaikyti daugelį lig šiol buvusių proskynų ir priešgaisrinių barjerų.  

6. Prie dviračių tako įrengti apie 0,2 ha dėl gaisro žuvusių kalninių pušų plotelį gaisro pasekmėms demonstruoti . 

7. Dėl gana akivaizdaus pūstojo gniaužtenio plitimo ir pažeidimų pavojaus kalninės ir paprastosios pušies 

želdinimą pradėti ne anksčiau  kaip 2016 metų pavasarį. 

8. Atsižvelgiant į didelį gaisravietės plotą, želdinimo darbų pradžią ribojančius veiksnius, jos atkūrimui neturėtų 

būti formaliai taikomos Miškų įstatymo 15 str. 4 dalies nuostatos, t. y. toleruojamas miško atkūrimas per ilgesnį nei 3 

metų laikotarpį (KNNP vidinės....,2015). 

Atkuriant degavietę svarbu sumažinti būsimų medynų degumą ir padidinti biologinę įvairovę. To siekiama 

išsaugant ir papildant esamą priešgaisrinę infrastruktūrą bei sukuriant atvirą erdvę. Prieš gaisrą medynai  sudarė 88 ., o 

atviros erdvės – 12 % . Dabar numatyta medynams skirti 61,3 , atviroms erdvėms, įskaitant priešgaisrinę infrastruktūrą, 

– 38,4 % . Kalninių pušų plotą projektuojama sumažinti nuo 89,3  iki 35,3 ha. Tai keičia buvusią situaciją teigiama – 

gaisringumo mažėjimo ir biologinės įvairovės didinimo linkme. Kartu nenukenčia ir kraštovaizdis , nes kalninė pušis 

pakeista paprastąja pušimi palvėje, kur, kaip pripažįsta absoliuti dauguma specialistų, ją auginti visiškai netikslinga   ir 

neturi reikšmės kraštovaizdžio išryškinimo prasme. Tuo tarpu atvira erdvė vietoje kalninių pušų suprojektuota 

vakariniame Didžiojo kopagūbrio šlaite kraštovaizdį išryškina  dar geriau nei buvę medynai (KNNP vidinės....,2015). 

Apibendrinant teorinį degaviečių palyginimą, galima teigti, jog kiekvienas gaisras ir jo atkuriamieji darbai turi 

didelės įtakos KN nacionalinio parko kraštovaizdžio keitimuisi. Vertinat miškingumą buvo nustatyta, kad visose tirtose 

teritorijose jis sumažėjo. Sumažėjęs miškingumas lėmė atvirų erdvių padidėjimą. Atvirų erdvių plotas buvo 

tendencingai didinamas visose degavietėse, jų dėka pagerėjo teritorijos vaizdingumas, rekreacinis gyvybingumas. 2006 

m. degavietėje pastebėtas didžiausias gamtinis pokytis. Vertinant degavietes biologiniu požiūriu, miško gaisrai 

vertinami teigiamai: pagerėjo miškų biologinė įvairovė, padidėjo degaviečių vaizdingumas. Neliko perbrendusių 

kalninių  pušų  medynų,  kurie  kelia didžiausią pavojų  gaisrams kilti. 

 

Išvados 

 

1. Iki XX a. pradžios itin didelių gaisrų KN nacionalinio parko teritorijoje nebuvo, jie pradėjo atsirasti tik 

vėliau. Pagrindinės priežastys yra antropogeninės. Didelių miško gaisrų KN nacionaliniame parke  esmė yra 

kalninių pušų  perbrendę medynai.  

2. Didžiausi gaisrai KN nacionaliniame parke kilo 1956 , 1995 , 2006  ir 2014 m. Kiekvienas gaisras ir 

degaviečių atkūrimo priemonės turėjo didelės įtakos kraštovaizdžio kitimui. Pastaruoju metu KN 

nacionalinio parko miškingumas sumažėjo, padidėjo erdvinių zonų, pagausėjo biologinė įvairovė, pagyvėjo 

rekreacinis gyvybingumas. 
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ANALYSES OF FOREST FIRES AND  RECOVERY MEASURES IN CURONIAN SPIT 

NATIONAL PARK  
 

Algirdas KURTINAITIS 

 

Summary 

 

Curonian Spit National Park had 709 fires in 50 years, It burnt about, 552.3 hectares of forest. The largest fires 

were in 1956, 1995, 2006 and  2014 years. In the last  year have burned 538 hectares forests. The main areas of 

these large burned areas were in mature mountain pine stands. The first three burned areas is already restored 

Burned area in 2014  has just prepared for restoration project. Not all burnes areas  recovery measures have 

proved itself. The biggest failure of 1995 burned area was mountain pine replanting work, when the pantations 

were destroyed by root sponges and exfoliated disease. Each year, the burnes arearestoration projects are 

developed. After implementation of these projects forest coverage decreased area and amount of open area 

increased. After these resoration works  biodiversity increased, estetice view of i territory improved as well. 

After the restoration  reacreation viability was slightly improved. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos mokslinė sekcija 

 

AKMENŲ RŪŽŲ TYRIMAI TYTUVĖNŲ REGIONINIAME PARKE 

 
Osvaldas KUČINSKAS 

 

Santrauka 

 

Darbe tyrinėjama akmenų rūžų būklė bei žmogaus ūkinės veiklos poveikis tam tikriems rūžų komponentams, iš 

kurių pagrindiniai yra aukštis reljefo atžvilgiu ir  plotis. Rūžos yra vienas iš seniausių Lietuvos teritorijoje 

susiformavusių darinių, taip pat ir vienas mažiausiai tyrinėtų. Tyrimas atliktas Tytuvėnų regioninio parko 

teritorijoje – Kiaunorių, Šimšos ir Paežerio miškų masyvuose, prie Gauštvinio ežero. Tirtos paskutiniojo ledyno 

suformuotos akmenų rūžos. Šiame darbe buvo atrinktas vienas iš rūžų fragmentų dėl savo išskirtinių aplinkos 

sąlygų, kurios turi įtakos jos fizinei būklei (sodybos, keliai, sąvartynai, žemės ūkio naudmenos ir t. t.). Tirti šie 

parametrai: rūžos plotis, aukštis, išmatuoti stambesnių riedulių aukščiai ir skersmenys, buvo suskaičiuoti 

akmenys 10x10 m plote, nustatytos stambesnių riedulių ir jų sankaupų LKS94 koordinatės, identifikuota 

vyraujanti aplinka. Nustatyta, kokia ūkinė veikla galėjo labiausiai turėti įtakos praeityje, ir kas turėjo įtakos rūžų 

būklei šiuo metu, pasiūlytos rūžų apsaugos priemonės ir sprendimai. 

Pagrindiniai žodžiai: akmenų rūža, rieduliai, Tytuvėnų regioninis parkas, ledynmetis, reljefas. 

 

Įvadas 

 

Visiems yra labai gerai žinoma, kad Lietuvos reljefą formavo ledynmečiai. Dabartinis Lietuvos reljefas 

susiformavo būtent paskutiniojo ledynmečio metu. Ledynui tirpstat visi jo sunešti nešmenys sudaro įvairių formų reljefą 

(James, 2004). Panašių geologinių darinių, suformuotų ledynmečio, Lietuvos teritorijoje yra apstu, tačiau akmenų rūžų 

nėra daug. Žinomos dvi aprašytos akmenų rūžos, tačiau jos yra labai mažai tyrinėtos. 

Tytuvėnų regioninio parko teritorije esanti rūža yra labai retas ir vienas seniausių geologinių darinių. Šie 

akmenys daugiausiai yra išsidėstę miškingose teritorijose, ten, kur jų vientisumo nepažeidė žmogaus ūkinė veikla ir 

gamtiniai veiksniai. 

Ledynmetis sunešė šiuos akmenis į jų esamas vietas taip suformuodamas šį darinį – rūžas. Pavieniai akmenys 

neišsiskiria iš kraštovaizdžio, tačiau to niekaip negalėtume pasakyti apie akmenų rūžas, jų nepastebėti ir į jas neatkreipti 

dėmesio neįmanoma. Didelį įspūdį padaro tai, kaip šie rieduliai išsidėstę. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jie driekiasi 

viena tiese – tarsi jie būtų sudėti taip specialiai, tačiau žinoma, kad gamtoje nėra nieko simetriško ir vyrauja chaosas. 

Taip ir čia, daugiau patyrinėjus matyti, kad akmenys tam tikrame ruože, kuris yra aukštesnis (1,0–1,5 m) nei likęs 

reljefas, išsidėstę visiškai atsitiktinai. Tai natūralus akmeningas pylimas, ir jo susiformavimo teorija yra tokia: slenkant 

ledynui, ledyno plyšyje buvo išslegiama dugninė morena, plyšiu tekėjęs ledo tirpsmo vanduo išplovė smulkiąsias 

frakcijas, tokias kaip smėlį, molį, ir liko tik stambesnioji frakcija – tai rieduliai (Satkūnas, Česnulevičius ir Motūza, 

2006, 2010, 2013). Taigi šie akmenų ruožai žymi buvusius ledyno plyšius. 

Ši tema yra labai aktuali todėl, kad šis geologinis darinys yra labai retas ir beveik visiškai netyrinėtas. Vienintelis 

konkrečiai šių rūžų tyrimas buvo atliktas 2003 metais. Lietuvos geologijos specialistai, vadovaujami A. Bitino, kartu 

bendradarbiaudami su JAV mokslininkų grupe nustatatė, kada šie rieduliai buvo apšviesti saulės šviesos. Tyrimas 

parodė, kad tai buvo prieš 10–14 tūkst. metų ir visiškai patvirtina, kad tai yra ledyninės kilmės darinys (Satkūnas, 

2006). Laikui bėgant įvairūs veiksniai turėjo vienokį ar kitokį poveikį rūžų būklei, tačiau dabartiniais laikais didžiausią 

poveikį daro žmogaus veikla. Yra labai svarbu išsiaiškinti, kokia konkreti žmogaus ūkinė veikla daro didžiausią 

neigiamą poveikį rūžų būklei, ir užkirsti kelią tolesniam jų nykimui. 

 

Darbo tikslas – nustatyti Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje esančias akmenų rūžas ir įvertinti jų būklę. 

 

Uždaviniai 

 
1. Nustatyti rūžų išsidėstymą Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje; 

2. Įvertinti rūžų būklę Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje; 

3. Nustatyti žmogaus ūkinės veiklos sąlygotus veiksnius, kurie galėjo turėti įtakos rūžų būklei; 

4. Parinkti priemones, mažinančias žmogaus ūkinės veiklos poveikį rūžoms. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimo objektas – Tytūvėnų regioninio parko teritorijoje paskutinio ledynmečio metu susiformavęs geologinis 

reiškinys – akmenų rūžos. Tytuvėnų regioninis parkas įkurtas 1992 metais, jo geografinė padėtis – 55° 34′ 0″ šiaurės 

platumos ir 23° 14′ 0″ rytų ilgumos, tai yra vidurio vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Raseinių, Kelmės ir Radviliškio 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raseini%C5%B3_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kelm%C4%97s_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kio_rajonas
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rajonuose. Plotas – 18 159 ha, iš kurių 45,4  %  sudaro miškai, 10,7 . – pelkynai, 1,9  – vandens telkiniai ir 42  – kitos 

naudmenos. Tyrinėjamų rūžų plotas yra 24,62 ha, kuris sudaro 0,13 %  viso parko teritorijos. 

 

1 pav. Rūžos išsidėstymo fragmentas su dažniausiai pasitaikančiais žmogaus ūkinės veiklosveiksniais 

 

Tyrimų metodika 

 

Rūžų natūriniai tyrimai buvo vykdomi 2013 metų pavasarį ir 2015 metų rudenį, siekiant sumažinti žolinės ir 

sumedėjusios augalijos įtaką tyrimo rezultatų tikslumui. Lauko tyrimų metu buvo nustatyta rūžų padėtis, stambesnių 

riedulių ar jų sankaupų LKS94 koordinatės su GPS prietaisu Trimble Geo XH. Matavimo juosta išmatuotas rūžų plotis, 

stambesnių riedulių skersmuo ir aukštis. Įvertintas akmenų kiekis 10x10 metrų ploteliuose, taip pat aprašyta vyraujanti 

aplinka ir matomi žmogaus ūkinė veiklos veiksniai, kurie galėjo turėti įtakos rūžų būklei. 

Surinktiems duomenims apdoroti ir analizuoti pasitelkta MS Excel skaičiuoklė ir ArcGis 10.2 programinė įranga. 

Naudojantis ArcGis 10.2 programine įranga sukurti rūžų poligonai. Poligonai suskaidyti kas 100 metrų segmentais. 

Segmentai vertinami individualiai, duomenys pateikiami grafiškai. Segmentuose įvertintas minimalus, maksimalus 

rūžos aukštis aplinkinių teritorijų atžvilgiu, plotis ir kt. parametrai.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrinėjant akmenų rūžas visos atrastos ir žinomos rūžos buvo suskirstytos fragmentais, kad būtų galima jas 

lengviau išskirti. Analizei buvo pasirinktas būtent šis fragmentas (1 pav.) dėl savo išskirtinių atkarpų, kadangi dalis jų 

buvo nepažeistos ir vientisos, o kitos atkarpos buvo pažeistos labai stipriai. Tose vietose susidarę trūkiai arba rūžos 

visiškai sunykusios. Toks kontrastas leidžia ieškoti veiksnių, turinčių įtakos rūžų būklei. 

Lauko tyrimų metu buvo aprašoma vyraujanti aplinka  ir nustatyta keletas veiksnių , kurie turėjo neigiamos 

įtakos rūžų būklei preityje, dabartyje ar savo neigiamu poveikiu turės įtakos ateityje. Išskirti šie  aplinkoje vyraujantys  

veiksniai : keliai, sodybos, dirbami laukai, kultūrinės pievos ir kiti, kuriuos sudaro tokie smulkūs veiksniai kaip 

sąvartynai ir apkasai. 

Bendras šios rūžos atkarpos ilgis apytiksliai 2,5 km ir užima ji beveik dešimties hektarų plotą. Tyrimo metu 

vertinta rūžos būklė ir pažeidimų pobūdis. Analizuojant surinktus duomenis nustatyta, kad ties 68 segmentu 

prasidedantis žmogaus sukultūrintas plotas – pieva, turi įtakos rūžos būklei, kadangi reljefas toje vietoje žemėdamas 

platėja, dėl  to čia rūža visiškai nutrūksta, nes neįmanoma nustatyti jos tikslesnio pločio ar aukščio virš bendro reljefo. 

Pasak Dariaus Ramančionio, rūžos plotis gali būti 25 metrų  ar šiek tiek didesnis  (Ramančionis, 2006). Būtent šioje 

vietoje rūža eksponentiškai pradeda platėti tol, kol visiškai susilieja su aplinka, todėl fiziškai surinkti duomenis tampa 

neįmanoma dėl nežinomų ir nematomų rūžos pakraščių. Kaip matyti grafike (2 pav.) šis trūkis tęsiasi nuo 68 iki 71 
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segmento, kadangi segmentai suskirstyti kas šimtą metrų, todėl šio trūkio ilgis yra apie 300 metrų. Nuo 71 segmento  

rūžos plotis sistemingai siaurėja, pasiekdamas savo natūralią būseną, iki kito kritinio taško 77 segmente. 

 

 
2 pav. Trečiosios rūžos pločio kaita segmentuose 

 

Kitaip nei pievos ar dirbami laukai, kelias turi kitokią įtaką rūžų būklei. Tose atkarpose, kur šalia rūžų ar ant jų 

driekiasi kelias, rūžų plotis yra siauresnis (17–19 metrų), bet kartu  yra ir platesnis nei vyraujantis plotis (25 – 30 

metrų). Paprastai tai neturi įtakos jų aukščiui, tačiau vidutinis plotis labai sumažėja ir siekia 15 metrų. Pačioje rūžos 

pradžioje (63 segmentas) esantis kelias labai ją susiaurina ir tesiekia 13 metrų, tuo tarpu jau 64 segmente plotis pradeda 

didėti ir siekia 17 metrų. Rūžos 75 ir 76 segmentuose plotis pradeda didėti dėl šalia esančios pievos, o 77 segmente 

rūžos plotis kinta mažai (nuo 24 iki 27 metrų), kadangi šalia rūžos ir ant jos driekiasi kelias. Taip pat ir 87 segmente 

rūžos plotis sumažėja dėl šalia esančio dirbamo lauko. Rūža netgi sutrumpėja dėl to, kad akmenys yra pašalinti iš lauko 

teritorijos ir sumesti jo pakraštyje, o dalis rūžos pylimo dirbtinai sulyginta. 

Tiriant nuodugniau nustatyta, kad šalia sodybų esančiuose segmentuose akmenų dydžių įvairovė yra labai maža. 

Labai didelių ( daugiau nei 1 metro skersmens) ar vidutinio didžio (0,5–1,0 metro skersmens) akmenų nėra visai, tuo 

tarpu yra tik mažų (>0,5 metro skersmens) akmenų metiniai, kurie buvo naudojami statyboms, keliams tiesti, meno 

kūrybai ar panašiai veiklai. Tačiau sodyboms tapus nebegyvenamomis, naujų rūžų pažeidimų, susijusių su šia veikla, 

nenustatyta. 

Analizuojant rūžos būklę, taip pat svarbu atsižvelgti ir į jos aukštį viso reljefo atžvilgiu. Rūža tai ne vien tik 

akmenys, ją sudaro nedidelis pylimas, ant kurio tie akmenys ir yra išsidėstę. Satkūno duomenimis, rūža gali būti 

aukščiau už reljefą nuo metro iki pusantro metro (Satkūnas, 2006). Tačiau analizės metu buvo aptikta ir tokių vietų, 

kuriose rūža buvo aukščiau kaip du metrus ar net daugiau. Rūža driekiasi iš šiaurės į pietus, o rytinėje jos pusėje 

susiformavęs ežeras. Dabartinio ežero vietoje kadaise telkšojo patvenktinis prieledyninis ežeras, o vakarinėje pusėje 

tirpo ledynas, kuris sudarė senovinio ežero krantą. Tirpstant ledynui ežere klostėsi smėlis, aleuritas (Satkūnas, 2006). 

Taigi, ties dabartine rūža susiformavo panašus darinys į terasą, dėl to rytinėje jos pusėje reljefas gerokai žemesnis, todėl 

tai paaiškina, dėl ko rūža yra aukščiau nei jai būdinga. 

Kaip jau minėta, rūža driekiasi iš šiaurės į pietus, ir sistemingai mažėja reljefo atžvilgiu, taip yra dėl paties 

reljefo kitimo, o tiksliau – žemėjimo. Pradinėje rūžos dalyje didesnių pakitimų nepastebima. Labai ryškūs pažeidimai 

matyti 69 ir 70 segmentuose (3 pav.). Dėl ūkinės veiklos teritorijoje reljefas buvo išlygintas, akmenys pašalinti, todėl 

68–71 segmente neįmanoma nustatyti rūžos požymių. Dėl minėtų veiksnių šioje atkarpoje rūža yra visiškai sunaikinta. 

Rūžos 72 segmente matyti jau minėtas darinys, kai rūžos ir reljefo aukščių skirtumai yra didesni nei tūrėtų būti, 

kadangi rūža sutampa su toje vietoje kadaise buvusio ežero krantu. Tai patvirtina ir 73 segmentas, kadangi jo padėtis 

yra arčiau ežero, o jo reljefas yra žemiau nei kitų segmentų. Toliau labai dideli pokyčiai matyti nuo 76 iki 80 segmentų. 

Taip yra dėl to, kad šiuos segmentus įvairiose vietose kerta miško keliai ir ne tik kerta, bet ir driekiasi rūžos viduriu. 

Kaip matyti pateiktame grafike (3 pav.) šis  veiksnys lemia bendrą rūžų aukščio mažėjimą, taip pat tiesiant kelius 

nemažai akmenų buvo išvežta, o kiti įspausti į gruntą, todėl ši atkarpa yra labai stipriai pažeista. 
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3 pav. Trečiosios rūžos aukščių kaita segmentuose 
 

Rūžos 84 segmente randami tik labai smulkūs akmenys (>0,5 metro skersmens), nėra ryškios kalvelės, aptiktas 

tik vienas stambus riedulys. Taip pat ir 85 segmente nenustatyta jokių vyraujančių veiksnių, kurie galėtų pažeisti rūžą, 

tačiau dėl nežinomų priežasčių šiame segmente yra vos vienas akmuo, be to, ir rūžos pylimas nėra ryškus. Siekiant 

įvertinti rūžos išreikštumą kitų segmentų atžvilgiu, reikia atlikti išsamesnius tyrimus. Negalima atmesti galimybės, kad 

taip šioje vietoje rūža susiformavo natūraliai. Paskutiniame segmente rūžos aukštis yra iškreipiamas, kur yra nemažai 

akivaizdžių pažeidimų dėl žmogaus ūkinės veiklos. Pats didžiausias jų – tai dirbami laukai, iš kurių akmenys buvo 

išgabenti ir palikti palaukėje, o rūžos pylimas sulygintas. Taip pat visai šalia yra kelias. Mažiausiai įtakos turintis  

veiksnys yra sąvartynas, kuris tiesioginės žalos rūžai nedaro, tik blogina kraštovaizdžio bei rūžos estetinį vaizdą. 

Išanalizavus surinktus duomenis matyti, kad laikui bėgant rūžų būklė prastėja ir gali dar labiau suprastėti, jei 

nebus kontroliuojama žmogaus ūkinė veikla teritorijoje, kurioje yra išsidėsčiusios rūžos. Taip pat reikėtų visuomenei 

pateikti daugiau informacijos  (internetiniai puslapiai, informaciniai lankstinukai, pažintiniai turai ir t. t.), kuri 

supažindintų  su šiuo retu geologiniu reiškiniu – rūžomis. 

 

Išvados 

 

1. Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje esanti rūža yra išsidėsčiusi aplink Gauštvinio ežerą. Visa rūža kerta 

nedidelę dalį parko teritorijos ribų, kuri užima 24,62 ha plotą ir sudaro 0,13 %  viso parko teritorijos ploto. 

2. Šiuo metų bendra rūžos būklė yra prasta. Dėl įvairios žmogaus ūkinės veiklos rūžos turi labai daug pažeidimų, 

kas lemia jų visišką sunykimą tam tikrose vietose. Rūžos yra sulyginamos, rieduliai pašalinami arba 

įspaudžiami į gruntą.  

3. Tyrimų metu įvertinti veiksniai , kurie vyravo netoliese ir buvo ne natūralios prigimties. Galima išskirti kelias 

pagrindines priežastis, dėl ko rūžų būklė sparčiai prastėja. Viena,  dirbami laukai, kurie visiškai sunaikina rūžą, 

o antra,  tai keliai, kurie stipriai sudarko kirsdami ir suslėgdami jas. Taip pat yra kitų mažiau reikšmingų 

veiksnių tokių kaip sodybos, kurios turėjo įtakos rūžoms tol, kol buvo apgyvendintos. Mažiausiai reikšmingas 

– veiksnys – sąvartynas, kuris neturi tiesioginės fizinės įtakos rūžų būklei, tik estetinį. 

4. Norint išsaugoti šį geomorfologinį darinį, reikia įteisinti rūžas kaip gamtos paminklą. Rūžas nurodyti kaip 

lankytiną vietą, o moksleiviams ir studentams jos galėtų būti kaip geologijos ir geografijos pažinimo šaltinis 

apie ledynmetį. Pagrindinės priemonės norint išsaugoti rūžas – tai informaciniai stendai, informuojantys apie 

rūžas, jų būklę bei reikšmę gamtiniuose procesuose. Taip pat tikslinga įrengti įspėjamuosius ženklus, 

nurodančius apie įvairias sankcijas pažeidėjams, kurie niokoja rūžas. 
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Summary 

 
The paper explores the status of boulder accumulation strips, as well as the effects of human agricultural 

activity on the strips, whose main attributes are the height, from the perspective of salience and width. The 

strips are one of the oldest formations in Lithuanian territory, as well as one of the least researched. This 

research was conducted in Tytuvėnai Region Park territory, in the arrays of Kiaunoriai, Šimšos and 

Paežerys, near the Gauštvinio Lake. The strips that formed in the last ice age are researched. One of the 

strips was selected for this research, because of it‘s unique environmental conditions that affect the 

physical condition of the stripes (houses, roads, landfills, agricultural land, etc.). Various parameters are 

evaluated, such as the width, height of the strip, the diameters of larger boulders are measured, rocks 

counted in 10x10 area. The LKS94 coordinates of larger boulders and their collections were determined 

and the local environment was described. The type agricultural activity was determined, that had the 

strongest effects in the past and still has in the present. The most damaging activity was determined, that 

had the highest negative impact on the environment and certain recommendations are given on how to 

solve this problem. 

Keywords: boulder accumulation strips, boulders accumulations, Tytuvėnai Regional Park, glacial 

period, relief. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOS EGLYNŲ PRODUKTYVOMO KAITA 
 

Lukas KOVALČIKAS 

 

Santrauka 

 

Darbe tiriamas Kauno miškų urėdijoje augančių eglynų produktyvumas. 

Darbo objektas – sąlygiškai gryni pusamžiai ir brandūs paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) medynai, 

augantys Lc ir Nc augavietėse, Kauno miškų urėdijoje.  

Darbo metodai – išanalizavome trijų miškotvarkų medžiagą ir įvertinome eglynų kaitos bendrąsias tendencijas 

Kauno miškų urėdijoje per pastarąjį 25 m. laikotarpį, bei išanalizavome sąlygiškai grynų, vyraujančiuose 

augavietėse augančių, eglynų produktyvumo kaitos ypatumus. 

Darbo rezultatai – darbe išanalizuoti eglynų tūrio kintamumo dėsningumai, naudojant Kauno miškų urėdijos 

1988, 2003 ir 2013 metų miškotvarkos medžiagą. Nustatyta, kad vidutinis tūris 1 ha pakilo nuo 302,2 m3/ha iki 

349,4 m3/ha. Didėjantis medynų tankumas gali būt įvardijamas kaip pagrindinis veiksnys skatinantis didesnį 

eglynų produktyvumą Kauno miškų urėdijoje. 

 

Pagrindiniai žodžiai: eglynų produktyvumas, kaita, eglių vidutiniai parametrai. 

 

Įvadas 

 
Šiuo metu ypač aktuali yra klimato kaitos problema. Dėl natūralių procesų bei žmonių įtakos klimatas kinta labai 

greitai, ko pasėkoje labai greitai tirpsta Arkties ledynai, vyksta neįprastai ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai ir 

žinoma rūšių kaita visame pasaulyje. Praeito amžiaus pabaigoje Centrinėje Europoje oro temperatūra pakilo 4 °C. Tai 

lėmė klimato kaita, kuri lėmė ekstremaliai karštas vasarų  temperatūras (Christensen et al., 2007). Be to, labai sumažėjo 

vidutinis kritulių kiekis (Maracchi et al. 2005), dažniau ėmė kartotis sausros, augimo sezonu. Tai lėmė neigiamą įtaką 

medžių augimui bei gyvybingumui. Pagrindinis Europos miškų produktyvumo sumažėjimas yra pastebėtas po 

ekstremaliai karštų ir sausų klimato anomalijų 2003 metais (Ciais et al., 2005).    

Be abejonės pasaulinė klimato kaita palietė ir Lietuvą. Lietuvos vidutinė metinė temperatūra per pastarąjį 

šimtmetį pakilo 0,9ºC. (Galvonaitė, 2009). Miškai yra jautrūs klimato pokyčiams, nes dėl ilgo vegetavimo laiko medžiai 

negali prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir jei sąlygos nėra tinkamos tam tikros medžių rūšys nyksta ir traukiasi 

toliau nuo nepalankių sąlygų. Taigi, dėl klimato šiltėjimo ir aukštesnės aplinkos temperatūros spygliuočių medynai 

traukiasi į šiaurę, o lapuočiai medžiai užima jų augavietes. Be to, kinta pačių medžių rūšių augimo ypatybės 

(produktyvumas, metinis radialinis prieaugis).  

Lietuvos miškuose savaime auga trys spygliuočių rūšys: paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.), užimanti 35,1%, 

paprastoji eglė (Picea abies (L.) Karst.), užimanti 20,9% bei paprastasis kadagys (Juniperus communis L.) (Kuliešis, 

1999; Kuliešis ir kt., 2000; Ozolinčius, 1998; Lietuvos miškų ūkio statistika, 2013). Iš minėtų natūraliai Lietuvos 

miškuose augančių spygliuočių rūšių iki šiol dendrochronologiniuose tyrimuose naudota tik pušis ir eglė. Nustatyta jog 

aplinkos pokyčiams kur kas jautresnė yra paprastoji eglė nei paprastoji pušis (Stravinskienė, 2002). Paprastosios eglės 

šaknys paviršinės, todėl medžius dažnai išverčia vėjas, ypač drėgnesniuose dirvožemiuose. Be to, eglei reikia nuolatinės 

dirvožemio drėgmės, todėl ji yra labai geras sausrų indikatorius. Uraganiniai vėjai paskutiniame XX a. dešimtmetyje ir 

padažnėjusios nebūdingos Lietuvai sausros, mokslininkų nuomone, sietinos su besikeičiančiu klimatu. Todėl dar labiau 

padidėja eglės ekologinių tyrimų vertė (Ozolinčius, 1998). 

Gauti šio tyrimo rezultatai leis atsakyti į vieną iš aktualiausių pastarojo laikotarpio klausimų ar šiltėjantis 

klimatas skatina eglių prieaugį ir didina eglynų produktyvumą, o taip pat išaiškinti klimatinius veiksnius limituojančius 

eglės prieaugį centrinėje Lietuvos dalyje – Kauno miškų urėdijos miškuose. 

 

Darbo tikslas – nustatyti Kauno miškų urėdijoje augančių eglynų produktyvumo kaitą. 

 

Uždaviniai: 

1. Pagal 3-jų miškotvarkų duomenis (1988, 2003 ir 2013 m.) išaiškinti bendras eglynų kaitos tendencijas Kauno 

miškų urėdijoje; 

2. Pagal 3-jų miškotvarkų duomenis (1988, 2003 ir 2013 m.) išaiškinti sąlygiškai grynų, reprezentatyviose 

augavietėse augančių, našiausių eglynų produktyvumo kaitos ypatumus; 

 

Tyrimo objektas ir vieta 
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1. Visi Kauno miškų urėdijos eglynai - bendroms kaitos tendencijoms įvertinti; 

2. Sąlygiškai gryni pusamžiai ir brandūs eglynai, augantys Lc ir Nc augavietėse - klimato kaitos poveikio 

ypatumams nustatyti; 

 
Tyrimų metodika 

 

Pirmiausiai buvo atlikti kameraliniai tyrimai: Kauno miškų urėdijos eglynų, 1988 m., 2003 m. ir 2013 m. 

miškotvarkos duomenų, palyginamoji analizė. Išaiškintos bendrosios eglynų taksacinių duomenų kaitos tendencijos. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Kauno miškų urėdijos eglynai buvo tirti siekiant nustatyti jų produktyvumo kaitą, per pastaruosius 25 metų. Iš 

1988, 2003 ir 2013 metų miškotvarkos duomenų buvo atrinkti visi eglynai visose augavietėse, kurių amžiaus klasės nuo 

IV, rūšinė sudėtis nuo 5 dalių, skalsumas nuo 0,5 ir atlikta jų plotų ir produktyvumo lyginamoji analizė. Gauti 

apibendrinti rezultatai pateikti 1. lentelėje. 

 

1. lentelė. Kauno MU eglynų (amžiaus klasės > IV, rūšinė sudėtis >50%, skalsumas >0,5) bendroji taksacinės 

charakteristika ir jos kaita 1998 – 2013 m. laikotarpiu 

Miškotvarka 
Sklypų 

skaičius, vnt. 

Bendras 

sklypų 

plotas, ha 

Vidutinis  

sklypų 

plotas, ha 

Bendras 

tūris, tūkst. 

m
3
 

Vidutinis tūris 

1 ha, m
3
/ha 

Vidutinis 

skalsumas 

1988 985 2879,2 2,93 (± 0,10) 823,45 284,5 (± 19,0) 0,66 (±0,004) 

2003 974 1724,7 1,77 (± 0,07) 535,03 298,2 (± 21,8) 0,72 (± 0,005) 

2013 1329 1840,1 1,39 (± 0,04) 634,92 335,0 (± 23,1) 0,76 (± 0,004) 

Vidurkis 1096 2148,0 2,03 (± 0,07) 664,47 305,9 (± 21,3) 0,71 (± 0,004) 

 
Šioje lentelėje matyti, jog bendras eglynų produktyvumas, Kauno MU miškuose didėja: eglynų vidutinis tūris 1 

ha pakilo nuo 284,5 m3/ha iki 335,0 m3/ha. Tokio padidėjimo viena iš priežasčių galėjo būti ūkinės priemonės, kurių 

pagalba pavyko formuoti tankesnius eglynus. Per tiriamąjį laikotarpį eglynų vidutinis skalsumas padidėjo nuo 0,66 iki 

0,71. 

Bendras eglynų tūris 1988 - 2003 metų laikotarpiu sumažėjo nuo 823,45 tūkst. m3 iki 535,03 tūkst. m3, bet per 

paskutinįjį dešimtmetį vėl padidėjo iki 634,92 tūkst. m3. Analogiškai kito ir bendras eglynų plotas, kuris pradžioje 

sumažėjo nuo 2879,2 ha iki 1724,7 ha, o per paskutinįjį dešimtmetį padidėjo iki 1840,1 ha. Tokio eglynų ploto kaitos 

priežastis galėjo būti 1992 - 1994 metais įvykusi Žievėgraužio tipografo invazija ir tai jog, gana žymiai padaugėjo 

savaime atžėlusių minkštųjų lapuočių plotų. Be to, matome, jog gerokai padidėjo miškų fragmentacija: sklypų skaičius 

padidėjo nuo 985 net iki 1329 (25,9 %), o jų vidutinis plotas sumažėjo nuo 2,93 iki 1,39 ha. Pagrindinė valstybinių 

miškų smulkėjimo priežastis buvo galiojantys normatyvai verčiantys grupiniais atvejiniais kirtimais iškirstas taksacinio 

sklypo dalis sekančioje inventorizacijoje išskirti atskirais sklypais. Be to, dar prisidėjo ir miškų infrastruktūros 

gerinimas, įvairių naujų linijų tiesimas ir pan.. Privačių miškų sklypų smulkinimo pagrindinė priežastis yra ta, kad 

privačių miškų savininkai, atgavę mišką piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese, gali 

pasidalinti valdą visiems bendraturčiams. 

Norėdamas detaliau išaiškinti sąlygiškai grynus eglynus, buvo atlikta analogiška jų analizę. Iš 1988, 2003 ir 

2013 metų miškotvarkos duomenų atrinkau visus eglynus visose augavietėse, kurių amžiaus klasės nuo IV, rūšinė 

sudėtis nuo 7 dalių, skalsumas nuo 0,5 bei jų plotų ir produktyvumo lyginamąją analizę. Gauti rezultatai turėjo vienodas 

tendencijas kaip ir bendra visų eglynų analizė (2 lentelė). 

 

2. lentelė. Sąlygiškai grynų (visų augaviečių, amžiaus klasės > IV, rūšinė sudėtis >70%, skalsumas >0,5) 

pagrindinės taksacinės charakteristikos ir jų kaita 1988 – 2013 m. laikotarpiu 

 

Miškotvarka 
Sklypų 

skaičius, vnt. 

Bendras 

sklypų 

plotas, ha 

Vidutinis  

sklypų 

plotas, ha 

Bendras 

tūris, tūkst. 

m
3 

Vidutinis 

tūris 1 ha, 

m
3
/ha 

Vidutinis 

skalsumas 

1988 515 1349,6 2,62 (± 0,13) 407,86 302,2 (± 45,6) 0,68 (±0,005) 

2003 530 835,3 1,56 (± 0,08) 268,23 321,1 (± 28,3) 0,76 (± 0,006) 

2013 824 1041,4 1,26 (± 0,05) 363,88 349,4 (± 21,3) 0,79 (± 0,005) 

Vidurkis 623 1075,43 1,81 (± 0,09) 346,65 324,2 (± 31,7) 0,74 (± 0,005) 

 

Šioje lentelėje matyti, jog sąlygiškai grynų ir našiausių eglynų produktyvumas Kauno MU miškuose taip pat 

didėja: vidutinis tūris 1 ha pakilo nuo 302,2 m3/ha iki 349,4 m3/ha. Tokio padidėjimo viena iš priežasčių galėjo būti 
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ūkinės priemonės, kurių pagalba pavyko formuoti tankesnius eglynus. Per tiriamąjį laikotarpį eglynų vidutinis 

skalsumas padidėjo nuo 0,68 iki 0,79. 

Bendras eglynų tūris 1988 - 2003 metų laikotarpiu sumažėjo nuo 407,86 tūkst. m3 iki 268,23 tūkst. m3, bet per 

paskutinįjį dešimtmetį vėl padidėjo iki 363,88 tūkst. m3. Analogiškai kito ir bendras eglynų plotas, kuris pradžioje 

sumažėjo nuo 1349,6 ha iki 835,3 ha, o per paskutinįjį dešimtmetį padidėjo iki 1041,4 ha. Kaip jau minėjau, tokio 

eglynų ploto kaitos priežastis galėjo būti 1992 - 1994 metais įvykusi Žievėgraužio tipografo invazija ir tai jog, gana 

žymiai padaugėjo savaime atžėlusių minkštųjų lapuočių plotų. Be to, matome, jog gerokai padidėjo miškų 

fragmentacija: sklypų skaičius padidėjo nuo 515 net iki 824 (37,5 %), o jų vidutinis plotas sumažėjo nuo 2,62 iki 1,26 

ha (1 pav.). 

 

                        
 

1 pav. Kauno miškų urėdijos eglynų vidutinis tūris 1 ha 

 

Sąlygiškai grynų eglynų bendro tūrio ir vidutinio tūrio 1 ha pasiskirstymas visose augavietėse Kauno miškų 

urėdijoje rezultatai pateikti 2 ir 3 paveiksluose. Tyrimo objektu pasirinkome medynus kurių skalsumas > 0,5, amžiaus 

klasės IV - X, rūšinė sudėtis > 7 dalys. 

 

 
 

2 pav. Sąlygiškai grynų eglynų bendro tūrio pasiskirstymas augavietėse 

 

 
 

3 pav. Sąlygiškai grynų eglynų vidutinio tūrio 1 ha pasiskirstymas augavietėse 

 
Didžiausias eglynų tūris yra susikaupęs Nc ir Lc augavietėse, todėl tolimesniems tyrimam ir pasirinkome būtent 

šias augavietes. Pastebėta, kad 1988 metų miškotvarkos duomenimis, ypač daug eglynų augo Nc augavietėje. Taip pat 

nemažai eglynų auga Ld bei Nd augavietėse. Mažiausiai eglynų randama Nb, Lf, Uc, Ud bei Pcn augavietėse (3 pav.). 

Vienas didžiausias eglynų produktyvumų, taip pat yra randamas Nc bei Lc augavietėse. Pastebima, kad 

pastaraisiais metais jis labai didėja ir Lb bei Uc - Ud augavietėse.  Mažiausiais eglynų produktyvumas pastebimas Nb 

augavietėje ir ypač pastaruoju laikotarpiu. Tai galėjo lemti tai, kad keičiantis klimatui, sausoje ir nederlingoje 

augavietėje, eglė patiria didelį stresą. 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad Nc ir Lc augavietėse auga daugiausiai eglynų, be to, šios augavietės 

vyrauja ne tik pagal medynų produktyvumą, ir bendrą plotą, bet jos taip pat yra ir tipingos paprastosios eglės medynų 

augavietės.  
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Norėdami detaliau išnagrinėti eglynų produktyvumo kaitą ir nustatyti ją lemiančius veiksnius, išanalizavome 

juos atskirai pagal Nc ir Lc augavietes. Tyrimo objektu pasirinkome medynus kurių skalsumas > 0,5, amžiaus klasės IV 

- X, rūšinė sudėtis > 7 dalys. 

Išanalizavus  1988 bei 2013 metų miškotvarkų duomenimis, nustatyta, kad Nc ir Lc augavietėse augantys 

eglynai, tampa ženkliai produktyvesni – vidutinis tūris 1 ha išaugo atitinkamai nuo 300 m3/ha iki 385 m3/ha Nc 

augavietėje ir nuo ~ 270 m3/ha iki ~ 350 m3/ha Lc augavietėje (pokytis ~ 25 %).  

Norėdami nustatyti, kurioje augavietėje, sąlygiškai gryni, Kauno miškų urėdijoje augantys, eglynai yra patys 

produktyviausi, buvo atlikta šių (Nc ir Lc) augaviečių eglynų vidutinių taksacinių rodiklių palyginamoji analizė. 

 

 

 
 

4. pav. Sąlygiškai grynų eglynų vidutinio aukščio palyginimas 

 

 
 

5. pav. Sąlygiškai grynų eglynų vidutinio skersmens palyginimas 

 

  Nustatyta, kad nors ir ne ženkliai, tačiau Nc augavietėje augančių medynų vidutinis aukštis  (4 pav.) bei 

skersmuo (5 pav.) yra šiek tiek didesnis. Skirtumas atitinkamai siekia: ~ 0,5 m aukščio, bei 1 cm skersmens. 

 
 

6. pav. Sąlygiškai grynų eglynų vidutinio skalsumo palyginimas 

 

Didžiausias skirtumas nustatytas lyginant, sąlygiškai grynų, Kauno miškų urėdijoje augančių, Nc ir Lc 

augaviečių, eglynų skalsumus, priklausomai nuo augavietės ir amžiaus klasės (6 pav.). Čia matoma, kad Nc augantys 

eglynai yra iki 12 % tankesni už Lc augavietėje augančius eglynus.  

 

 
 

7 pav. Sąlygiškai grynų eglynų produktyvumo palyginimas 
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Iš 7 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad Nc augavietėse augantys eglynai yra produktyvesni už Lc 

augaviečių eglynus. Čia skirtumas siekia ~ 24 m3/ha. Taip pat, galima teigti, jog būtent skalsumas yra pagrindinė 

didesnio produktyvumo Nc augavietėje priežastis. Tačiau reiktų išskirti pastebimą mažą Nc augavietės eglynų 

produktyvumą V amžiaus klasėje. Jį galima sieti su gerokai mažesnius Nc augavietės medynų skalsumu V amžiaus 

klasėje, lyginant su Lc. 

  Nc augavietėje augančių medynų vidutinis aukštis bei skersmuo yra šiek tiek didesnis už Lc augavietėje 

augančių eglynų, be to, skalsumas Nc augavietėje yra iki 12 % didesnis. Tai lėmė, kad Nc augavietėse augantys eglynai 

yra ~ 7 % produktyvesni už Lc augaviečių eglynus.  

 

 

Išvados 

 
1. Kauno miškų urėdijos miškuose didėja eglynų vidutinis tūris 1 ha, kuris padidėjo nuo 302,2 m3/ha (1988 m.) 

iki 349,4 m3/ha (2013 m.). Tokio padidėjimo viena iš priežasčių galėjo būti ūkinės priemonės, kurių pagalba 

pavyko formuoti skalsesnius eglynus - per tiriamąjį laikotarpį skalsumas padidėjo nuo 0,68 iki 0,79. 

2. Per 25 m. laikotarpį Nc ir Lc augavietėje augantys eglynai tapo taip pat ženkliai produktyvesni: Nc 

augavietėje tūris 1 ha išaugo nuo 300 m3/ha iki 385 m3/ha; Lc augavietėje tūris 1 ha išaugo nuo 270 m3/ha 

iki 350 m3/ha. 
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SPRUCE FORESTS PRODUCTIVITY CHANGES IN KAUNAS FOREST ENTERPRISE 
 

Lukas KOVALČIKAS 

 

Summary 

 

Norway spruce forest productivity changes in Kaunas Forest Enterprise were investigated in the thesis.  

The objects of the work - a relatively pure, midle aged and mature Norway spruce (Picea abies (L.) 

Karst.) stands located Lc and Nc on sites in Kaunas Forest Enterprise. 

Methods of the work – we have analysed the materials of 3 forest managements and evaluated the general 

change trends of Norway spruce forests, during the last 25 year period. Also, we attempted to analyse the 

growth of Norway spruce forests in the relatively pure mainstream habitats and identify spruce 

productivity changes. 

The results of the work - in the study Norway spruce stands characteristics under the effect of the 

warming climate condition in Kaunas Forest Enterprise was analysed using 1988 - 2013 year 

management material. The findings revealed that the warming climate stimulates the growth of spruce 

and increases their productivity. The average volume of one hectare increased from 302.2 to 349.4 m3/ha.  
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 
 

VĖLYVOSIOS IEVOS ŽĖLINIŲ TANKUMAS SKIRTINGOMIS AUGIMO SĄLYGOMIS 

 
Aušra DAUGĖLIENĖ 

 

Santrauka  

 
Vėlyvoji ieva auga rūgščiuose, neutraliuose, vidutiniškai drėgnuose dirvožemiuose, kuriuose gausu arba trūksta 

azoto, įvairiuose gruntuose, išskyrus labai drėgnus arba labai sausus dirvožemius. Pagrindinė šios invazinės 

rūšies problema –ji mažina vietinės augalijos rūšių turtingumą ir gausumą, vietinių rūšių įvairovę. Taigi  gali 

keisti natūralių ekosistemų savybes. Lietuvoje vėlyvoji ieva įtraukta į invazinių augalų sąrašą. Šio tyrimo tikslas 

buvo nustatyti vėlyvosios ievos žėlinių tankumą ir paplitimo atstumą nuo motininių medžių skirtingose 

augavietėse. Tyrimas buvo vykdytas Trakų rajono Aukštadvario ir Semeliškių girininkijos miškuose 2014 metų 

vasarą . Buvo analizuojamas vėlyvosios ievos žėlinių tankumas, paplitimo atstumai nuo motininių medžių. 

Žėlinių kiekis augavietėse skiriasi. Nc augavietėje, kur medynas sudarytas iš tankaus eglyno, žėlinių kiekis 

mažesnis nei Lc augavietėje, kur medynas sudarytas iš lapuočių. Nc augavietėje , kur žolinė augalija nėra gausi, 

vyrauja nedideli medžiai ir krūmai, geresnės apšvietimo sąlygos, aptinkamas gausesnis vėlyvosios ievos žėlinių 

kiekis. Vėlyvosios ievos išplitimo atstumui įtaką daro augavietė. Derlingame dirvožemyje vėlyvosios ievos 

žėlinių buvo rasta iki 200 metrų nuo motininių medžių. Lc augavietėje žėlinių kiekis mažesnis, paplitimo 

atstumai nuo motininio medžio yra iki 120 metrų. 

 

Pagrindiniai žodžiai: vėlyvoji ieva ( Prunus serotina (Ehrh.)), žėliniai, augavietės. 

 

Įvadas  

 
Viena didžiausių šiuolaikinių grėsmių biologinei įvairovei yra invazinių rūšių skverbimasis (McNEELY et 

al.,2001). Svetimkraštės rūšys yra daugelyje ekosistemų dominuojantis elementas (Richardson et al.,2011). Tačiau 

svarbu suprasti įveistų svetimkraščių medžių rūšių poveikį, nes šios rūšys vaidina svarbų vaidmenį miško ekosistemų 

funkcionavime. Įveistos svetimkraštės medžių rūšys gali paveikti augaliją, keisdamos dirvožemio fizines ir chemines 

savybes, lapų ploto indeksą. Svetimkraštės medžių rūšys sėkmingai prisitaikė, sparčiai plinta apribodamos vietinių 

augalų augimą (Straigytė 2008; Marozas ir kt., 2014). Lietuvoje  2009 m. vėlyvoji ieva ( Padus serotina ( Ehrh.) 

Borkh.)) įtraukta į invazinių augalų sąrašą ( www.am.lt ).   

Geriausiai vėlyvosios ievos želia lengvose smėlio dirvose, kur žolinė augalija skurdesnė. Jos buvo sodinamos 

sausuose pušynuose ( Marozas, 2011 ), dirvožemio derlingumui praturtinti, priešgaisrinėms lapuočių juostoms įveisti 

spygliuočių miškuose bei suteikti prieglobstį ir maistą smulkiems gyvūnams, paukščiams (Starfinger et al., 1991). 

Tačiau  suformuodama tankų traką, vėlyvoji ieva neleidžia augti kitoms rūšims  jas nustelbdama (Straigytė, 2008). 

Europos miškuose vėlyvoji ieva sparčiai plinta  ir keičia ar net naikina vietinių ekosistemų rūšis (Verheyen et al., 2007).  

 

Darbo tikslas – nustatyti vėlyvosios ievos žėlinių tankumą ir paplitimą skirtingose augavietėse. 

 

Uždaviniai  

 

1. Įvertinti vėlyvosios ievos žėlinių kiekį skirtingose augavietėse, esant skirtingiems medynams. 

2. Apskaičiuoti žėlinių išplitimo atstumus nuo motininių medžių. 

3.  

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Vėlyvoji ieva, auganti Trakų rajono Aukštadvario ir Semeliškių girininkijos miškuose. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai atlikti Trakų rajono Aukštadvario ir Semeliškių girininkijos miškuose 2014 metų vasarą (birželio – 

rugpjūčio mėnesiais). Matavimai atlikti dviejų skirtingų augaviečių sklypuose. Pirmo sklypo medynas yra dviejų ardų, 

kultūrinės kilmės, rūšinė sudėtis 9E + 1B, amžius – 45 metai, augavietė Nc – normalaus drėgnumo, derlinga. Dalis 

sklypo patenka į rekreacinę zoną, kuri yra tvarkoma ir prižiūrima. 

Antro sklypo medynas yra vieno ardo, savaiminės kilmės, rūšinė sudėtis 9D + 1B, amžius – apie 40 metų, 

augavietė Lc. Kiekvienoje augavietėje buvo išskirta po tris tyrimo barelius (10 X 10 m). Visuose bareliuose buvo 

skaičiuojamas vėlyvosios ievos žėlinių kiekis, žėlinių plitimo atstumai nuo motininių medžių. Žėlinių atstumas nuo 

motininių medžių transektose (2 x 20) buvo matuojamas prietaisu Garmin 60 CSx metrais. Įvertinus gautus apskaitos 

http://www.am.lt/
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rezultatus buvo analizuojamas vėlyvosios ievos žėlimo intensyvumas. Atliekant surinktų duomenų analizę gauti 

duomenys apdoroti statistiškai naudojantis Microsoft Office Excel programa. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Nc augavietėje tankaus eglyno medyne visuose trijuose bareliuose buvo  rasta 64 vnt. vėlyvosios ievos žėlinių (1 

lentelė).  

 

1 lentelė. Žėlinių kiekio,  aukščio ir skersmens parametrai Nc augavietės medyne 

Barelio Nr. 
Žėlinių kiekis 

vnt./are 
Min h, cm Max h,cm Vid h, cm Min d, cm Max d, cm Vid d, cm 

1 21 0,5 3,5 1,8 0,4 2,9 1,3 

2 25 0,7 2,9 1,7 0,5 2,2 1,3 

3 18 0,4 3,0 1,8 0,5 2,0 1,2 

Vidurkis 21 0,5 3,1 1,7 0,4 2,3 1,2 

 

Žėlinių tankumas 100m
2 

buvo  nuo 18 iki 25 vnt. Vidutiniškai kiekviename barelyje aptikta po 21 vėlyvosios 

ievos žėlinį. Žėlinių aukštis – nuo 0,5 iki 3,5 m, vidutinis aukštis – 1,7 m, skersmuo – nuo 0,4 iki 2,9 cm.    

Antrame Lc augavietėje esančiame savaiminės kilmės lapuočių medyne visuose trijuose bareliuose vėlyvosios 

ievos žėlinių rasta daug  daugiau, iš viso 144 vnt. (2 lentelė). Analogiškai kaip ir pirmame sklype buvo apskaičiuotas 

žėlinių aukštis ir  skersmuo. 

 

2 lentelė. Žėlinių  kiekio, aukščio ir skersmens parametrai Lc  augavietės  medyne 

Barelio 

Nr. 

Žėlinių kiekis, 

vnt./are 
Min. h, cm Max. h,cm Vid. h, cm Min. d, cm Max. d, cm Vid. d, cm 

1 67 0,3 2,4 1,7 0,5 3,5 1,6 

2 60 0,5 3,0 1,8 0,5 5,0 1,6 

3 17 0,4 2,7 1,7 0,4 2,9 1,5 

Vidurkis 48 0,4 2,7 1,7 0,4 3,8 1,5 

 

Žėlinių tankumas 100 m
2  

 svyravo 
 
nuo 17 iki 67 žėlinių. Vidutiniškai kiekviename barelyje aptikta po 48 

vėlyvosios ievos žėlinius. Žėlinių aukštis buvo  0,2–3,0 m, vidutinis aukštis  – 1,7 m, skersmuo   0,4–5,0 cm.  

 

 
 
1pav. Žėlinių kiekio pasiskirstymas Nc ir Lc augavietėse 

 
Įvertinus žėlinių kiekio pasiskirstymą augavietėse (1 pav.)  nustatyta, kad gausiausiai žėlinių   buvo Lc 

augavietėje. Tam įtakos turėjo geros plitimo sąlygos, nes buvo negausi žolinė augalija. Daug mažiau  žėlinių buvo Nc 

augavietėje, žėliniai laisvai plisti galėjo į miško teritoriją, nes paplitę tvarkomoje teritorijoje buvo pašalinami. 

 Siekiant įvykdyti antrąją  užduotį,  buvo atlikti žėlinių nutolimo nuo motininių medelių skaičiavimai. Nc  

augavietėje tankaus eglyno medyne, vėlyvosios ievos žėlinių paplitimo atstumai nuo motininių medžių visuose trijuose 

bareliuose buvo  nuo 0,5 iki 9,4 m, vidutinis atstumas – 3,2 metrai. Lc augavietėje esančiame savaiminės kilmės 

lapuočių medyne vėlyvosios ievos žėlinių nutolimo atstumai nuo motininių medžių visuose trijuose bareliuose panašūs 

– nuo 0,3 iki 8,0 m, vidutinis atstumas – 3,0 m. 

Skaičiuojant vėlyvosios ievos tankumą tranksektose kultūrinės kilmės medyne, kuris sudarytas iš tankaus 

eglyno, gausiausias paplitimas buvo nuo 20 iki 40 metrų atstumu nuo motininių medžių ( 2 pav. ).  Daugiausiai (118) 

31% 

69% 

Žėlinių kiekis Nc

Žėlinių kiekis Lc
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žėlinių  Nc augavietėje rasta iki 40 metrų atstumu nuo motininio medžio. Tolstant  nuo šios ribos žėlinių  skaičius 

nuosekliai mažėja, tačiau nuo 100 iki 120 metrų atstumu žėlinių kiekis vėl didėja, lyginant su kitais atstumais. Įtakos 

tam  galėjo turėti atsiradusi tuščia niša, kurioje buvo  tinkamos apšvietimo sąlygos. 

Savaiminės kilmės medyne, kuris sudarytas iš lapuočoų, Lc  augavietėje gausiausiai žėlinių  rasta iki 20 metrų 

atstumu nuo motininių medžių, nuo 40 iki 100 metrų atstumu žėlinių kiekis nėra gausus – nuo 7 iki 24 vnt., 100 metrų 

atstumu kiekis padidėja iki 51 žėlinio, o iki 120 metrų rasti pavieniai žėliniai. Už 140 metrų žėlinių iš viso nerasta.  

 

 
2 pav. Skirtingų augaviečių įtaka žėlinių kiekiui ir paplitimo atstumui nuo motininių medžių 

Žėlinių augimui įtakos galėjo turėti  vyraujanti žolinė augalija, kuri  stelbia vėlyvosios ievos žėlinius ir neleidžia 

jiems augti. Lc augavietėje žėliniai nėra labai plačiai pasklidę. Tam įtakos galėjo turėti dirvožemis nes drėgnu 

laikotarpiu – rudenį ir pavasarį – laikinai būna užmirkęs.  

 

Išvados  

 

1. Žėlinių kiekis augavietėse skiriasi. Nc augavietėje, kur medynas sudarytas iš tankaus eglyno, žėlinių kiekis 

mažesnis nei Lc augavietėje, kur medynas sudarytas iš lapuočių.  

2. Nc augavietėje, kur žolinė augalija nėra gausi, vyrauja nedideli medžiai ir krūmai, geresnės apšvietimo sąlygos,  

aptinkamas gausesnis vėlyvųjų ievų žėlinių kiekis.  

3.  Vėlyvosios ievos išplitimo atstumui įtaką daro augavietė. Derlingame dirvožemyje vėlyvosios ievos žėlinių 

buvo rasta iki 200 metrų atstumu nuo motininių medžių. Lc augavietėje žėlinių paplitimo atstumai nuo 

motininių medžių yra iki 120 metrų. 
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DENSITY OF BLACK CHERRY ( PRUNUS SEROTINA (EHRH.)) IN DIFFERENT 

HABITATS 

 
Aušra DAUGĖLIENĖ 

 

Summary 

 

Black cherry grows in acidic, neutral, rich and poor in nitrogen, moderately moist soil. It grows in various types 

of soil except for very wet or very dry soil. The main problem with this invasive species is that it reduces the 

richness and diversity of local plants. It can change the properties of natural ecosystems. Black cherry is included 

in the list of invasive species in Lithuania. The aim of this study was to determine the density and prevalence of 

Black cherry and the spread distance from the parent trees in different habitats. The study was carried out in 

2014 during the summer period in Trakai district (Aukštadvaris and Semeliskes forestries). The density and the 

average spread distance from the parent trees was analyzed. The number of seedlings in the habitats is different. 

In Nc habitat, where the stand is composed of dense fir trees, the number of seedlings is smaller than in the Lc 

habitat, where the stand is composed of deciduous trees. Nc habitat, where the grassy vegetation is not abundant, 

is dominated by small trees and shrubs; in better lighting conditions greater numbers of Black cherry seedlings 

was found. The spread distance of Black cherry is influenced by the habitat. Seedlings of Black cherry were 

found up to 200 meters away from the parent trees in fertile soil. The number of seedlings in Lc habitat is lower 

and the spread distance from the parent tree is up to 120 meters. 

 

Keywords: Black cherry ( Prunus serotina (Ehrh.)), seedlings, habitat. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos mokslinė sekcija 
 

KAUNO MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, 

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR BIOLOGIŠKAI SUYRANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

ANALIZĖ 2012–2015 m. LAIKOTARPIU 

 
Nerijus VALIŠKIS 

 

Santrauka 

 

Atliekų susidarymo prevencija yra svarbiausias atliekų tvarkymo prioritetas, kurio tikslas yra vengti atliekų 

susidarymo, mažinti jau susidariusių atliekų kiekius, jų keliamą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai. Nustatyta, 

kad komunalinių atliekų surinkimo kiekiai Kauno mieste, lyginant 2012 ir 2015 m., sumažėjo beveik penktadaliu 

(18 %). Biologiškai suyrančių atliekų kiekiai Kauno mieste didėja. 2015 m. surinktas biologiškai suyrančių 

atliekų kiekis (5101 t) beveik 2 kartus didesnis, lyginant su 2012 m. (2668 t), ir tai mažina bendrųjų komunalinių 

atliekų kiekius. Stiklo ir stiklo pakuotės surenkamas kiekis kiekvienais metais netolygus, skaitinės vertės skiriasi 

esmingai. Plastiko ir jo pakuotės bei popieriaus ir kartono bei jų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekiai 

tolygiai didėja  (R
2
 0,98 ir 0,85). 

 

Pagrindiniai žodžiai:  komunalinės atliekos, biologiškai suyrančios atliekos, antrinės žaliavos. 

 

Įvadas 

 
Vienas iš aplinkos politikos strateginių klausimų Lietuvai stojant į Europos Sąjungą buvo laikytis ES atliekų 

tvarkymo politikos, pagal kurią yra privaloma palaipsniui mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Sąvartynuose 

turėtų būti šalinamos tik tos atliekos, kurių neįmanoma perdirbti, kompostuoti ar panaudoti kitiems tikslams . 

Komunalinių atliekų tvarkymas, kaip objektas, mokslininkų nagrinėtas skirtingais aspektais : atliekų tvarkymo 

valdymas ir jį lemiantys veiksniai (Čepinskis ir kt., 2001; Žičkienė ir kt., 2005); komunalinių atliekų tvarkymo būdai ir 

jų ypatybės (Taiwo, 2011); komunalinių atliekų tvarkymo modeliai ir metodai (Taiwo, 2011; Khan, Samadder, 2014); 

atliekų tvarkymo sistemų vertinimas (Allesch, Brunner, 2014). Vis dėlto reikia pripažinti, kad mažai dėmesio yra 

skiriama atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo vertinimui, t. y. reikia nustatyti atskirų komunalinių atliekų srautų 

surinkimo priemones ir jų kiekius bei kartu įvertinti, ar minimaliomis sąnaudomis buvo pasiekta maksimali 

aplinkosauginė nauda. 

 

Darbo tikslas – nustatyti Kauno miesto atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo kiekius 2012–2015 m. laikotarpiu 

pagal skirtingas atliekų rūšis. 

 

Uždaviniai 

1. Įvertinti komunalinių atliekų, surenkamų Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje, 

kiekių dinamiką.  

2. Nustatyti biologiškai suyrančių atliekų kitimo tendencijas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. 

3. Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje (komunalinis srautas) surenkamų pakuočių ir 

pakuočių atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus ir kartono bei plastiko) kiekių analizė. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vertinimas pagal pasirinktas atliekų rūšis Kauno miesto savivaldybės 

teritorijoje 2012–2015 m.  laikotarpiu. 

 

Tyrimų metodika 

 

Taikant mokslinės literatūros ir  statistinę analizes išnagrinėti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje surenkamų 

komunalinių, biologiškai suyrančių atliekų, pakuočių ir pakuočių atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo duomenys. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Lietuvių mokslininkai J. Bivainis ir V. Podgaiskytė (2010) komunalinių atliekų tvarkymo sistemą apibūdina kaip 

sudėtingą ir dinamišką mechanizmą, pasižymintį dideliu susidarančių atliekų kiekiu, skirtingų atliekų rūšių įvairove bei 

skirtingais atliekų tvarkymo sistemos dalyvių interesais. Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos kuriamos ar plėtojamos 

vadovaujantis integruotos atliekų tvarkymo hierarchijos principais, kurių pagrindinis tikslas yra minimizuoti 

susidarančių atliekų kiekius, diegiant specifines atliekų tvarkymo technologijas. Atliekų prevencija yra svarbiausias 
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atliekų tvarkymo prioritetas, kurio tikslas yra vengti atliekų susidarymo, mažinti jau susidariusių atliekų kiekius, jų 

keliamą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai. 

 

1 pav. pateikiami Kauno miesto savivaldybės komunalinio atliekų tvarkymo sistemoje susidariusių atliekų 

kiekiai  

 
 

3 pav. Komunalinių atliekų, surenkamų Kauno mieste, dinamika 

 
Kauno 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 Kauno mieste, lyginant 2012 ir 2015 m., sumažėjo beveik penktadaliu (18 %). Siekdamos įgyvendinti 

Direktyvos tikslus ir sukurti „Europos atliekas perdirbančią visuomenę“, kurioje labai efektyviai naudojami ištekliai, 

valstybės narės turi imtis priemonių, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 %  (vertinant bendrąjį atliekų kiekį) bent jau tokių 

namų ūkių atliekų medžiagų, kaip popierius, metalas, plastikas ir stiklas, ir galbūt kitos kilmės atliekų, jei šie atliekų 

srautai panašūs į namų ūkių atliekas, būtų paruošiamos pakartotinai naudoti ir perdirbti (Direktyva 2008/98/EB dėl 

atliekų). Gautos komunalinių atliekų kiekių tendencijos 2012–2015 m. laikotarpiu rodo, kad tokius rezultatus Kauno 

mieste įmanoma pasiekti. 

Surenkami biologiškai suyrančių atliekų kiekiai (t/m) Kauno mieste pateikti 2 paveiksle. 

 

 
 

2 pav. Biologiškai suyrančių atliekų surinkimas Kauno mieste t/m. 
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Komunalinės biologiškai suyrančios atliekos – tai atliekos, kurias apdorojant galima išgauti vertingą kompostą ir 

sumažinanti šalinamų sąvartynuose atliekų kiekį. Lyginant Kauno mieste surenkamų biologiškai suyrančių atliekų 

kiekius, 2015 m. surinktas kiekis (5101 t) beveik 2 kartus didesnis, lyginant su 2012 m. (2668 t), ir tai mažina bendrųjų 

komunalinių atliekų kiekius. 

Antrinės žaliavos – tai buityje ar komercinėje veikloje panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ir metalo 

likučiai, kuriuos perdirbus gaminami nauji produktai. Analizuojamu periodu sumažėjo stiklo ir stiklo pakuotės 

surenkamas kiekis (3 pav.), lyginant 2012 su 2013 ir 2015 m.  

 

 
 

3 pav. Pakuotės ir pakuočių atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus ir kartono bei plastiko) surinkimas Kauno mieste 

t/m 

Tam įtakos gali turėti keletas priežasčių – sumažėjęs gyventojų vartojimas, rūšiavimo naudos menkas 

suvokimas, nežinojimas, kaip teisingai turi būti rūšiuojamos komunalinės atliekos ir (ar) surinkimo priemonių 

trūkumas. Individualių valdų gyventojai nepakankamai aprūpinti surinkimo priemonėmis, o esantys kolektyviniai varpai 

kai kur yra nutolę daugiau kaip 200 m, todėl gyventojams yra nepatogu ir jie viską meta į arčiau esančius mišrių 

komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Tačiau plastiko ir jo pakuočių bei popieriaus ir kartono bei jų pakuočių 

atliekų kiekiai tolygiai  didėja  (R
2 
0,98 ir 0,85). 

 

Išvados 

1. Atliekų prevencija – svarbiausias atliekų tvarkymo prioritetas, kurio tikslas yra vengti atliekų susidarymo, 

mažinti jau susidariusių atliekų kiekius. Komunalinių atliekų surinkimo kiekiai Kauno mieste, lyginant 2012 ir 

2015 m., sumažėjo beveik penktadaliu (18 %). 

2. Biologiškai suyrančių atliekų kiekiai Kauno mieste didėja. 2015 m. surinktas biologiškai suyrančių atliekų 

kiekis (5101 t) beveik 2 kartus didesnis, lyginant su 2012 m. (2668 t), ir tai mažina bendrųjų komunalinių 

atliekų kiekius. 

3. Stiklo ir stiklo pakuotės surenkamas kiekis kiekvienais metais netolygus, skaitinės vertės skiriasi esmingai. 

Plastiko ir jo pakuočių  bei popieriaus ir kartono bei jų pakuočių atliekų kiekiai tolygiai didėja  (R2 0,98 ir 

0,85). 
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MUNICIPAL, SECONDARY RAW MATERIALS AND TARE MANAGEMENT ANALYSIS IN KAUNAS 

CITY FOR 2012-2015 YEAR 

 

Nerijus VALIŠKIS 

 

Summary 

 

Waste avoidance is a key priority of waste management, the aim of which is to avoid the generation of waste, 

reduction of already generated waste; they posed a negative impact on health and the environment. The most 

important priority of waste management, the aim of which is to avoid the generation of waste, reduction of 

already generated waste. It was found that the mixed municipal waste collection volumes in Kaunas, comparing 

the 2012 and 2015. It fell by almost one-fifth (18%). Amounts of biodegradable waste in Kaunas increases. In 

2015 collected biodegradable waste amount (5101 tons), almost 2 times higher compared to 2012. (2,668 tons), 

and this reduces the general municipal waste amounts. Glass and glass packaging collected points annually 

uneven, the numerical value of the different material. Plastics and packaging, and paper and paperboard and 

packaging waste has been steadily increasing (R2 0.98 and 0.85). 

 

Keywords: mixed municipal waste, biodegradable, non-sorted waste. 
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Daugiatikslio gamtinių išteklių naudojimo ir ekologijos sekcija 

 

FSC SERTIFIKAVIMO POKYČIŲ ANALIZĖ BIRŽŲ  IR PANEVĖŽIO MIŠKŲ 

URĖDIJOSE 
 
Rokas LAUKINEITIS 
 
Santrauka 
 

Straipsnio objektas yra Biržų ir Panevėžio  valstybinės miškų urėdijos, kurioms pirmoms Lietuvoje 2001 m. 

suteiktas FSC sertifikatas. Iki tol apie sertifikavimo ypatumus buvo žinoma tik iš kaimyninių šalių patirties. 

Abiem  urėdijoms taikyta viena sertifikavimo ataskaita, kurios duomenis lyginant su kasmetinių auditų 

ataskaitomis nuo 2006 iki 2015 m. gauta informacija apie šių urėdijų prisitaikymą prie naujų reikalavimų. 

Paaiškėjo, kad nepaisant urėdijų gamybos apimčių ar valdomų miškų nevienodumo ir kitų aspektų bei 

skirtumų, rodikliai, atsispindintys analizuojamose ataskaitose turėjo daug bendrumų, ir pokyčiai per tiriamąjį 

laikotarpį abiejose valstybinėse įmonėse buvo panašūs. 
 
Pagrindiniai žodžiai: FSC sertifikavimas, Biržai, Panevėžys, miškų urėdijos. 
 
Įvadas 
 

Pirmosios miškų sertifikavimo užuomazgos atsirado dvidešimtojo amžiaus pabaigoje pastebėjus miškų 

kokybinių rodiklių bei plotų mažėjimą ir atsiradus poreikiui geriau rūpintis bioįvairove (Rametsteiner & Simula, 2002). 

Sertifikavimo sistemą sąlygojo  iniciatyva kurti tvaresnį miškų naudojimo modelį. Pradėta kurti kartu su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiais sektoriais bei  politikais. Pagrindinis tikslas buvo mažinti atskirtį ir 

sujungti kuo daugiau interesantų sukuriant aiškią ir funkcionuojančią programą, pripažintą kuo daugiau grupių, įvairiais 

būdais susijusių su mišku. 
Dabar miškų sertifikavimo sistemos plačiai pritaikomos pasaulinius mastu – tai rinkos įrankis gerinti miškų 

naudojimo proceso kokybę (Larsson, 2000). 
Lietuvoje taikomos dvi – dažniausiai taikomos ir veikiančios sertifikavimo sistemos –  FSC (Forest 

Stewardship Council) ir PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Šiuo atveju esminis 

dėmesys skiriamas FSC sistemai, kadangi šis darbas grįstas Valstybinių miškų urėdijų audito ataskaitų duomenis. 
Būtent FSC  pirmiausia pasirinkta kaip pripažinta efektyviausia sertifikavimo sistema, nes jos  sertifikuotų 

objektų vertinimo sistema iš esmės pagrįsta našumo rodikliais (o ne sistemos) ir veikia pasauliniu mastu (Axel Marx, 

2010). Šis našumo rodiklių vertinimas užfiksuotas kasmetinėse ataskaitose ir tapo pagrindine tiriamojo darbo 

informacija. 
Sertifikavimo sistema kiekvienoje šalyje pritaikoma pagal joje galiojančius įstatymus, politinius ir socialinius 

poreikius. Adaptavimo metu  pritaikyti visi  dešimt principų, remiantis tos šalies kontekstu, kiekvienam 

kriterijui  suformuoti  rodikliai, nustatantys reikalavimus. 

FSC sertifikavimui tampant globaliu reiškiniu atsirado įvairių nuomonių vertinant miškus skirtingose šalyse, 

taip pat ir Pabaltijo valstybes (tarp jų ir Lietuvą). Manyta, jog čia sertifikavimas reikalingesnis dėl kitų šalių 

pripažinimo nei dėl  poreikio skaidrinti medienos gamybos grandžių procesus ar mažinti socialinę atskirtį. Tradicinė 

miškininkystė jau orientavosi į aplinkosaugą. Sovietinės okupacijos laikotarpiu daug natūralių biotopų liko nepaliesta, 

taikytos mažos kirtimo normos. Tad šio regiono miškai geros ekologinės būklės (Meidinger et al., 2006). Gilinantis į 

ataskaitų duomenis siekta nuststyti buvusią būklę ir įvertinti teiginių bei nuomonių pagrįstumą bei sutapimą. Nors abi 

urėdijos turi ir panašumų, ir skirtumų,  vertinant pokyčius į ūkinius rodiklius nebuvo atsižvelgta. 
Pirmąjį urėdijų (Biržų bei Panevėžio)  sertifikavimą Lietuvoje  2001 metais atliko ekspertų grupė, atstovaujanti 

Rainforests aljanso, Smartwood programai. Sertifikavimo  tikslas –  įvertinti valstybinės miškų urėdijos veiklos ir 

rezultatų tvarumą – socialinį, ekonominį, ekologinį. Šios urėdijos buvo parinktos  dėl jų vykdomos vidinės politikos bei 

atvirumo inovacijos ir žaliavos tiekimo Klaipėdos medienos fabrikui, kuris siuntė gaminius Didžiajai Britanijai ir pagal 

sutartis turėjo naudoti medieną iš sertifikuotų miškų.  
Šioms urėdijoms teko pirmoms prisitaikyti prie FSC keliamų standartų, juolab, kad jie apėmė beveik 

visas urėdijų veiklos sferas. Natūralu, kad iš pradžių reikėjo daugiausia pastangų ir dėmesio prisitaikant prie prisidėjusių 

reikalavimų. Tai, kad sertifikavimą  iki 2006 m. vykdė vis kitos įmonės iš skirtingų šalių, turėjo ir savų privalumų, ir 

trūkumų.  Iš urėdijų darbuotojų pastebėjimų galima susidaryti nuomonę, jog tos pačios problemos kaskart buvo 

vertinamos kitaip, tai, savaime aišku, nulėmė ir naujų problemų įvardinimas, tačiau ankstyvojo (2002–2005 metų) 

laikotarpio duomenų nėra išlikę, šios įžvalgos negali turėti mokslinio pagrindimo ir toliau analizuojamos nebus.  
Tai, kad kartu su pirmųjų urėdijų sertifikavimu keitėsi ir paties sertifikato standarto pritaikymas Lietuvos 

kontekstui, galėjo iškelti naujų koregavimo veiksmų reikalavimų (KVR) bei pastebėjimų. Taigi, adaptacija nebuvo 

vienpusė –  urėdijos prisitaikė prie sertifikato reikalavimų, sertifikatas buvo  pritaikomas prie Lietuvos, kartu ir jis pats  
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formavosi naujai.  Nepaisant to, kad nuo FSC sertifikavimo pradžios jau praėjo 20 metų, ji vis dar vystosi (Klingberg 

T., 2002). 
 
Darbo tikslas  – nustatyti, kurių FSC sertifikavimo principų laikantis ir įgyvendinant urėdijose reikėjo daugiausia 

pastangų ir laiko. 
 
Tyrimo objektas ir vieta – Biržų ir Panevėžio valstybinių miškų urėdijų patikėjimo teise valdomi sertifikuoti 

FSC  valstybiniai miškai. 

Uždaviniai 
 

1. Nustatyti, kokiais principais remiantis dažniausiai ir rečiausiai keliami koregavimo veiksmų reikalavimai ar 

skiriamos pastabos. 

2. Įvertinti pokyčius urėdijoje nuo pirmo iki paskutinio sertifikavimo audito. 

3. Nustatyti, kokio laiko tarpo urėdijoms reikėjo adaptuotis prie sertifikavimo keliamų reikalavimų. 

4. Išsiaiškinti, ar FSC sertifikavimas galėjo turėti teigiamos įtakos miškų ekologinei būklei. 

 
Tyrimų metodika 
 

Renkant tyrimo duomenis pagrindinė medžiaga buvo miškų tvarkymo sertifikavimo įvertinimo ataskaitos. 

Siekiant rasti sąsajas tarp dviejų pasirinktų urėdijų ( iš pradžių nepaisant jų nenevienodų ūkinių rodiklių) pasirinktos 

pirmos iš visų Lietuvoje gavusių FSC sertifikatus – Panevėžio ir Biržų. 2001 metais po Didžiosios Britanijos įmonės 

SGS qualifor abiem urėdijoms suteiktas FSC sertifikatas. Ataskaita sudarė 77 lapus ir buvo identiška abiem 

urėdijoms.  2002–2005 metų kasmetinių auditų metu surinktų duomenų ataskaitų urėdijose neišlikę (dėl dokumentų 

saugojimo politikos), tik žinoma, kad 2003 sertifikavimą atliko ekspertai iš  Didžiosios Britanijos, o 2004 – Lenkijos. 

Nuoseklios ataskaitos prieinamos nuo 2006 metų, kai urėdijas pradėjo sertifikuoti Lietuvoje įsteigta įmonė UAB 

Nepcon, tad egzistuoja ketverių metų tarpas (2002, 2003, 2004 ir 2005).  Šių ataskaitų, rengtų nuo 2006 iki 2015 m., 

duomenys buvo lyginami tarpusavyje ir su SGS qualifor rengtos ataskaitos duomenimis.  
Ataskaitų informacija sisteminta naudojant MS Excel programą. Pirmiausia buvo nustatyta, kurių iš dešimties 

principų įgyvendinimo spragos buvo priežastys kelti koregavimo veiksmų reikalavimą (KVR) (skirstomi į ,,esminis“ bei 

,,neesminis“) arba audito pastebėjimus; kiek skirtingų principų paminėta keliant neesminius KVR (nes esminių 

tiriamuoju laikotarpiu užfiksuota nebuvo) bei pastebėjimus; kiek kiekvienais metais iškelta atskirų KVR bei 

pastebėjimų.  Šie duomenys palyginti pamečiui.  
Ataskaitose ties kiekvienu KVR ir kiekvienu audito pastebėjimu pažymėta skaičių kombinacija, pvz., 

1.2.3,  nurodanti, kuo remtasi iškeliant neatitiktis (čia 1 – standarto kriterijus, 2 – rodiklis, 3 –  reikalavimas).  
Apibendrinant informaciją tapo aišku, kad per tiriamąjį laikotarpį KVR arba pastebėjimų standarto kriterijus, 

rodiklis ir reikalavimas sutapo vos kartą.  Mažinant bendrumo paieškos imtį pastebėta, kad ir standarto kriterijai bei 

skirtingų atvejų rodikliai (ignoruojant reikalavimą)  turėjo nežymų pasikartojimą, todėl tęsiant tyrimą nuspręsta turimus 

duomenis lyginti pagal standarto kriterijus per metus ir tarp urėdijų.   Apibendrinus atskirai analizuotų urėdijų duomenis 

(2006 – 2015 metų auditų ataskaitos) ir palyginus su pirmosios anketos (2001 metų) duomenimis siekta nustatyti abi 

urėdijas siejančias tendencijas, pagal kurias būtų galima daryti išvadas apie sertifikavimo padarytus pokyčius.  
 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Analizuojant auditų ataskaitas pastebėta, kad sritys kuriose miškų urėdija turėjo atsinaujinti, kai kuriais atvejais 

įtraukė kitas institucijas (pvz., Miškotvarkos institutą, Ekologijos institutą) ar socialines grupes (Lietuvos ornitologų 

bendriją) ir vietinę bendruomenę, tad interesams  derinti reikėjo daugiau laiko. Tam tikrais atvejais pašalinti KVR buvo 

skiriama du ir daugiau metų, tokiu atveju kitais metais toks, jau anksčiau iškeltas KVR, būdavo pateikiamas kaip 

naujas.  

Visais atvejais pastabos buvo pašalinamos per metus ir nė karto nebuvo pakeista į KVR. Taip pat ir KVR – visi 

iškelti neesminiai KVR  abiejose urėdijose išspręsti per skirtą laikotarpį (ar greičiau) ir atvejai, kad taptų esminiais 

(gresiantys sertifikato netekimu) neužfiksuoti. Esminiai KVR buvo užfiksuoti tik prieš atliekant pirminę urėdijų patikrą 

2000 metais, 2001 metų ataskaitoje pažymėta, kad imtasi priemonių, ir šie atvejai iš esminio KVR (major CAR)  tapo 

neesminiais (minor CAR). 
Tai, kad dviejų valstybinių miškų urėdijų sertifikavimas vyko tuo pačiu metu ir abiem urėdijoms 2001 metais 

iškelti identiški KVR bei pastebėjimai (nepaisant poros pastebėjimų, taikytų kiekvienai atskirai, kaip įskilęs medvežės 

stiklas, ar chemikalų sandėliavimas) pagal tuos pačius principus, byloja apie tuo metu artėjusius, o dabar jau 

įgyvendintus ir įsigalėjusius pokyčius visame miškininkystės sektoriuje, apimančiame 42 urėdijas. Galima daryti 

prielaidą, kad labai panašūs į 2001 metų duomenis būtų rasti ir kitų urėdijų pirmosiose sertifikavimo ataskaitose.  
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Lyginant suvestinius duomenis iš sertifikavimo ataskaitų (1pav.) galima pastebėti, kad  pirmosiose NEPCON 

auditų ataskaitose 2006 – 2007  metais principai, pagal  kuriuos buvo iškelti KVR ar pastebėjimai, buvo labai panašūs 

(Panevėžio  miškų urėdijoje 2006 metais jų buvo dviem daugiau nei  Biržų, 2007 metais  – vienodai) 

 

1 pav. Principai, pagal kuriuos 2001 ir 2006–20015 buvo nustatyti KVR bei pastebėjimai 

 

Atliekant tyrimą pirmiausia norėta išsiaiškinti, kurie iš 10 principų nuo pat pradžių buvo aktualūs atliekant 

auditus. Susisteminus pirmosios ataskaitos ir visų NEPCON vykdytų auditų ataskaitas paaiškėjo, kad tai 

1,2,4,5,6,7,8,9,10 principai (turimais duomenimis, nė karto netaikytas 3 (vietos žmonių teisės) ). Pagal 2 principą 

(nuosavybės ir naudojimo teisė ir atsakomybė) tik kartą 2007 metais Biržų miškų urėdijai taikytas pastebėjimas, kad 

gyventojams turėtų būti suteikiama galimybė nusipirkti medienos savo poreikiams. 

Iš abiejose miškų urėdijose atliktų auditų ataskaitų medžiagos padaryta išvada, jog akivaizdžiai daugiausia 

dėmesio abiejose miškų urėdijose susilaukdavo atvejai, susiję su 6 (Poveikis aplinkai) principu (2 pav. ), kurio 

deklaruojama: „Miško ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, 

unikalias, lengvai pažeidžiamas ekosistemas ir kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą“.   

 

 
2 pav. 2001 ir 2006-2015 auditų metų KVR ir pastebėjimų pagal FSC standartus skaičius, Biržų (B) bei Panevėžio (P) 

miškų urėdijose  

 

Remiantis turimais duomenimis galima teigti, jog ir KVR ir pastebėjimų skaičius eksponentiškai mažėjo nuo 

pat sertifikavimo pradžios (3 pav.). Lyginant 2001 ir 2006 duomenis, matoma, jog abiejose miškų urėdijose KVR 

sumažėjo per- pus (nuo 14 iki 7), o pastebėjimų  Biržų MU šešis kartus (nuo 24 iki 4); Panevėžio MU –  du kartus (nuo 

24 iki 12). Kadangi didžioji dalis neatitikimų, dėl 6-ojo principo, tiesiogiai susijusio su ekologiniu tvarumu, galima 

daryti prielaidą, kad gerėjo urėdijų valdomų miškų ekologinė situacija. Skirtingų principų skaičius keitėsi ne taip 

drastiškai ir daugiau nei per pusę (nuo 8 iki 3) sumažėjo tik po 7 sertifikavimo metų. Pirmieji metai, kai nebuvo nė 

vieno KVR ir nepareikšta nė viena pastaba – 2012 metais Biržų ir 2013 Panevėžio miškų urėdijose.  Nuo 2014 metų nė 

vienoje urėdijoje įmonės NEPCON auditoriai neaptiko trūkumų 

2011 2012 2013 2014 2015

P 4 5 6 7 8 9 4 6 9 6 4

B 5 6 4 6 9 4 5 6 6 9 3 8 6 6 6

P 1 1

B 1 1

P

B 1

P 1 1

B 1 1

Urėdija / Metai 2001 2006 2007 2008 2009 2010

10

6 8

7 8

4 5 6 7 8 9

7 1

7 2 2 1

1

4 1 3 1 1

1 1

4 3 3 3 2

Viso 

skirtingų 

principų

8

6 3

Viso 

pastebėji

mų

24

12 4

14

1

Viso KVR

Minėti 

principai
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3 pav. 2001 ir 2006–2015 metais  FSC auditų metu minėtų principų skaičiaus ir pagal juos KVR ir pastebėjimų  kiekio 

pokytis Biržų (B) bei Panevėžio (P) miškų urėdijose 

 

Norint pabrėžti FSC sertifikato įtaką miškų ekologijai, verta atkreipti dėmesį, kad daugeliu atvejų ieškant 

urėdijų veiklos ir FSC sertifikato neatitikčių remtasi 6-uoju principu – buvo minimi ypatingos vertės miškai (YVM), 

akcentuotas poreikis išskirti 5 % valdomos teritorijos miškų, kuriuose nebus vykdoma ūkinė veikla, o urėdijos to 

nedarė. Kertinių miško buveinių (KMB) inventorizacija Lietuvoje baigta 2006 metais, didžioji dalis KMB išskirtos 

valstybiniuose miškuose (Stončius, 2011) Ne išimtis ir tiriamos urėdijos, kurios įvykdžiusios KMB inventorizaciją 

stipriai sumažino iškeltų KVR ir pastabų skaičių.  

 

Išvados 
 

1. Per visą tirtą laikotarpį abi urėdijos daugiausia pakeitimų turėjo daryti dėl sertifikavimo sistemoje suformuoto 

6  principo neatitikčių. Nė karto per šį laikotarpį nepateikta KVR arba pastebėjimų dėl 3 principo.  

2. Daugiausia neatitikčių rasta pirmojo sertifikavimo metu – kiekvieno audito metu aptikta vis mažiau klaidų.  

3. Galutinai adaptuotis prie sertifikato taisyklių ir reikalavimų abiem tiriamoms urėdijoms reikėjo 13 metų. 

4. Dėl FSC standarte reglamentuotų reikalavimų skirti dėmesį KMB sertifikavus miškus ekologinė jų būklė 

galėjo pagerėti.  
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Summary 
 

Subject of this artcile is Biržai and Panavežys forest enterprises (FE) which was sertified by FSC in 2001. 

Until then there was only minor information gathered from neighbour countries experience. For both FE was 

adopted one certification report which data was compared with data of yearly audits in 2006 - 2015. This 

Analisis revealed that despite diferences in these FE the perfomance in case of adoption to certification 

requirements was rather similar. 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

PADUBYSIO GIRININKIJOS MIŠKŲ VERTINIMAS BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 

POŽIŪRIU 
 
Eglė STOŠKIENĖ 
 
Santrauka 
 

Analizė atlikta Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijos miškų masyvuose. Darbo tikslas – įvertinti 

Padubysio girininkijos miškus biologinės įvairovės požiūriu, palyginti, kaip keitėsi (didėjo ar mažėjo) saugomų 

teritorijų plotai ir kokios priežastys tai lėmė. Palyginus 2004 m. ir 2015 m. duomenis nustatyta, kad KMB 

bendras plotas sumažėjo 9,3 ha. Padaugėjo saugomų paukščių lizdaviečių, augalų radaviečių skaičius. Buveinių 

ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų plotas keitėsi nedaug. Atsirado gamtos paveldo objektas. Naudojantis 

gamtosauginių priemonių planu, informacija apie saugomas augalų ir gyvūnų rūšis išskirta 17 svarbiausių 

biologinei įvairovei sklypų. Įvertinta, kaip keitėsi medynų rūšinė sudėtis ir kas tai lėmė. 

Pagrindiniai žodžiai: biologinė įvairovė, medynų vertinimas, Padubysio girininkija. 

 

Įvadas 
 

Žemė yra esamos ir jau išnykusios gyvybės įvairovės buveinė, bet iki šiol nėra tiksliai žinoma, kiek rūšių 

egzistuoja pasaulyje. Biologinę įvairovę sudaro gyvų organizmų ir jų buveinių bei jose vykstančių procesų visuma. 

Biologinės įvairovės vertės: ekonominė vertė siaurąja prasme, t. y. kaina rinkoje, nauda visuomenei ir individams 

(Sinkevičius, 2012). 

Bioįvairovė visame pasaulyje nyksta dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl žmogaus vykdomos veiklos: 

ekosistemų naikinimo, taršos, nedarnaus gamtos išteklių naudojimo, invazinių rūšių plitimo ir kitų (Kurlavičius, 2006). 

Siekiant išsaugoti ir gausinti biologinę įvairovę, priimti sprendiniai būna valdos lygmeniu ir sklypo lygmeniu. 

Valdos lygmeniu biologinę įvairovę užtikrina: 
1. Išskirtos saugomos teritorijos. Jas sudaro regioniniai parkai, valstybiniai draustiniai, saugomi gamtos ir kultūros 

paveldo objektai, vandens telkinių apsaugos zonos ir kt. 

2. Miškų priskyrimas miškų grupėms ir pogrupiams vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais normatyvais ir 

priskyrimo tvarka. 

3. Ūkinės veiklos projektavimas vykdomas vadovaujantis LR miškų, LR saugomų teritorijų įstatymu, Medžioklės 

įstatymu, aplinkos ministro patvirtintais, ūkinę veiklą reglamentuojančiais normatyvais: Pagrindinių miško kirtimo normos 

nustatymo metodika ir kitais dokumentais. 

Sklypo lygmeniu biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo priemonės: 
1. Įvairiaamžių medynų formavimas vykdant neplynus kirtimus, paliekant dalį gamtinę brandą pasiekusių medžių 

bei pavienių medžių ir jų grupių.  

2. Gausinant miške negyvos medienos kiekį rekomenduojama palikti dalį sausų stovinčių medžių, stuobrių, virtėlių, 

uoksinių ir drevėtų medžių, neliesti medžių juostų prie pelkių ir upelių. 

3. Vykdant visų rūšių kirtimus puoselėjami ir išsaugomi reti medžiai. 

4. Vertingi biologiniu požiūriu pelkiniai medynai, išjungti iš pagrindinių kirtimų. 

5. Projektuojant miško atkūrimą, pagal galimybes pirmenybė teiktina natūraliam miško atžėlimui. 

 

Darbo tikslas – įvertinti Padubysio girininkijos miškus biologinės įvairovės požiūriu, palyginti, kaip keitėsi (didėjo ar 

mažėjo) saugomų teritorijų plotas, ir kas tai lėmė.  

 

Uždaviniai: 
 

1. Įvertinti Padubysio girininkijos miškų įvairovę apibūdinančius rodiklius. 

2. Įvertinti Padubysio girininkijos saugomų teritorijų kaitą 2004–2015 m. 

3. Įvertinti Padubysio girininkijos vyraujančias retas rūšis ir bendrijas. 

 

Darbo objektas ir vieta: 

 

Analizuojama Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijos miškuose esanti biologinė įvairovė. 

 

Tyrimų metodika 
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Norint gauti duomenis ir įvertinti miškus biologinės įvairovės požiūriu, reikėjo informacijos apie medynų rūšinę 

sudėtį, taip pat saugomų teritorijų duomenų, todėl buvo naudotasi kelių metų miškotvarkų duomenimis, gamtosauginių 

priemonių planais. Atliktas 2004–2015 m. KMB paplitimo palyginimas. Nustatytos vietos, kur biologinė įvairovė išliko 

tokia pat, kur padidėjo ar sumažėjo, bei įvardijamos kaitos priežastys. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
 

2004 m. duomenimis, Padubysio girininkijoje I gr. rezervatinių miškų nebuvo. II gr. (spec. paskirties) miškai užėmė 

1554 ha miško žemės (iš jų ekosistemų apsaugos miškai 1554 ha, rekreaciniai miškai 107 ha). III gr. (apsauginiai miškai) 

užėmė 32 ha plotą, o IV gr. (ūkiniai) miškai 892 ha plotą. Iš viso miško žemės plotas buvo 2478 ha. 

Iš viso girininkijoje vyravo 9 medžių rūšys. Daugiausia buvo eglynų – 46 proc., jie užėmė 1081 ha teritoriją, 

beržynų – 26 proc., 607 ha, drebulynų 6 proc., 146 ha, uosynų 7 proc., 167 ha, ąžuolynų 4 proc., 102 ha, juodalksnynų 5 

proc., 117 ha, baltalksnynų 4 proc., 107 ha, pušynų 1 proc., 31 ha, skroblynų 1 proc., 17 ha. Kiti medynai užėmė 3 ha 

miško ploto. Dėl įvairaus dirvožemio vyravo mišrūs medynai. Daugiausia buvo N hidrotopo augaviečių – 49,5 proc. ir 

L hidrotopo augaviečių – 31,9 proc., todėl buvo palanku formuotis eglynams. 

2004 m., remiantis miškotvarkos duomenimis, Padubysio girininkijoje išskirtos 26 kertinės miško buveinės (88,7 

ha) ir viena potenciali kertinė miško buveinė (2,3 ha). Didžiąją dalį sudarė pavieniai medžiai milžinai ar medžių milžinų 

grupės (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Saugomos bei kitos vertingos teritorijos ir objektai 2004 ir 2015 m. 

Objektų rūšys Mato vnt. 
Kiekis 

2004 m. 2015 m. 

1. Valstybiniai parkai 

Dubysos regioninis parkas Ha 1611 1623,1 

2. Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos 

BAST (Dubysos slėnis žemiau 

Lyduvėnų) 

Vnt./ha 1/16,5 1/18,6 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos 

PAST (Dubysos upės slėnis) 

Vnt./ha 1/4,8 1/5,1 

3. Gamtos paveldo objektai 

Botaniniai gamtos paveldo objektai Vnt.  1 

4. Saugomos gyvūnų ir augalų rūšys 

Paukščių lizdavietės Vnt. 9 11 

Augalų radavietės Vnt. 6 7 

5. Kertinės miško buveinės 

Kertinės miško buveinės (KMB) Vnt./ha 26/88,7 26/79,4 

6. Pavyzdiniai kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai 

Iš viso girininkijoje (kartu su KMB) Ha 192 196 

 

2015 m. duomenimis, KMB plotas sumažėjo 9,3 ha. Šiuo metu KMB plotas – 79,4 ha. 2015 m. duomenimis, 

išskirtos naujos ekologiškai vertingos teritorijos – ekologiškai vertingi miško sklypai ir miško sklypai su pavieniais 

ekologiškai vertingais senmedžiais. Šioms ekologiškai vertingoms teritorijoms buvo priskirti miškuose esantys plotai, 

turintys didelę vertę bioįvairovės išsaugojimui ir gausinimui. Tai daugiausia buvo iš miško medynų išsiskiriančios 

natūralios pelkės, pelkiniai miškai, kurių gamtosauginė vertė yra didelė. Padubysio girininkijoje nustatyti ekologiškai 

vertingi miško sklypai valstybinės reikšmės miškuose užėmė 10,8 proc. (273,45 ha) bendro miškų teritorijos ploto. 

Didelė dalis šių sklypų įeina į kertines miško buveines ir kitas saugomas teritorijas. 2010 m. Gražusis Plauginių miško 

ąžuolas priskirtas valstybės saugomiems gamtos paveldo objektams. 

Plačialapių ir kitų lapuočių medynuose geriausia nevykdyti jokių ūkinių priemonių, tačiau jei medyne yra eglių, 

kurios kelia pavojų su plačialapiais medžiais susijusioms biologinės įvairovės vertybėms, jas reikėtų iškirsti. 

Džiūstantys medžiai arba medienos liekanos neturėtų būti šalinamos. 

Upelio šlaituose rekomenduojama nevykdyti jokio ūkinės veiklos. Aplink buveinę turėtų būti paliekama 20–40 

m apsaugos zona, bent jau pietinėje plyno kirtimo pusėje. 
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Aplink pavienį medį milžiną ar medžių milžinų grupes reikia iškirsti medžius ir krūmus, paliekant bent 2 m 

pločio tarpą nuo medžio lajos šakų iki arčiausiai stovinčio medžio. Medžius, augančius tankiuose medynuose, reikia 

palikti taip, kaip yra. Tankiuose medynuose, kuriuose vyrauja eglės, reikia iškirsti aplink medžius milžinus ar jų grupes 

augančias egles. 

2004 m. duomenimis, augo šie saugomi augalai: trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L. 1(E), meškinis 

česnakas – Allium ursinum L. 5(Rs), daugiametė blizgė – Lunaria rediva L.(Rs), retažiedė miglė – Poa remota 

Forselles 5(Rs), blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata L. 3(R). Per kitą dešimtmetį aptiktas melsvasis gencionas – 

Gentiana cruciata 2(V), šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L. 2(V). Siekiant apsaugoti šias rūšis, 

rekomenduojama nekeisti, nepažeisti augavietės. Retos gyvūnų rūšys: tulžys – Alcedo atthis 3(R), griežlė Crex crex 

5(Rs), taip pat saugomos paprastojo suopio – Buteo buteo lizdavietės. 

Vertingiausi biologinės įvairovės požiūriu sklypai pateikti 2 lentelėje. Jie nustatyti neatsitiktinai, tai sąlygojo 

juose esančios biologinės vertybės. Siekiant išvengti vertingų buveinių išnykimo, svarbu žinoti, kur yra įsikūrusios šios 

teritorijos. Kad šios teritorijos nepakistų, svarbu kas 3–5 metai atlikti KMB monitoringą ir kas 10–15 m. pilną buveinių 

vertinimą. Padubysio girininkijos miškuose didžiausia bioįvairovė susitelkusi 6, 12, 15, 32, 41, 42 kvartalų sklypuose 

dėl esančių retų augalų, senų pavienių medžių milžinų ar jų grupių ir pan. 

 

2 lentelė. Vertingiausi biologinės įvairovės požiūriu sklypai 

Kvartalas Sklypas  Priežastis 

6 8,13, 11 d. Medžių milžinų grupė, pavienis medis milžinas, reti augalai, draustinis 

12 11 d.34 d. Pavieniai medžiai milžinai, rekreacinė zona 

15 2,11,12 Medžių milžinų grupė, plačialapių miškai, reti augalai, lizdavietė 

32 4–7, 11 d. Medžių milžinų grupės, pavienis medis milžinas 

41 9d.,7, 8, 10 Medžių milžinų grupės, pavienis medis milžinas, lizdavietė 

42 5 d. 6 d.  Pavieniai medžiai milžinai 

 

Išvados 

 

1. Padubysio girininkijoje visu nagrinėjamu laikotarpiu (2004–2015 m.) keitėsi KMB plotas, kiekis išliko tas 

pats – 26 vnt. 

2. Padaugėjo saugomų paukščių lizdaviečių, augalų radaviečių skaičius. Buveinių ir paukščių apsaugai svarbių 

teritorijų plotas keitėsi nedaug. Atsirado gamtos paveldo objektas. 

3. Padubysio girininkijos teritorijoje nustatyta 17 svarbiausių biologinei įvairovei sklypų. Į jų teritoriją įeina 

draustiniai, kertinės buveinės, retų ir nykstančių paukščių lizdavietės, retų augalų radavietės, teritorijos, kuriose 

aptinkamos retos  rūšys. Išskirtos zonos – tai svarbiausios biologinės įvairovės apsaugai teritorijos. 
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ASSESSMENT OF BIOLOGICAL DIVERSITY OF PADUBYSYS FOREST DISTRICT  
 

Eglė STOŠKIENĖ 

 

Summary 
 

The study was conducted in Raseiniai Forest Enterprise, Padubysys district forest. The aim of study was to 

evaluate Padubysys district forests in terms of biodiversity, and compare changed of protected area. Comparing 

data of 2004 and 2015 years it was detected that the total amount of key forest biotopes has not changed. The 

number of protected birds’ nests increased. Areas of habitats and forest key biotops have changed only slightly. I 

was created the object of natural heritage. It was designated 17 valuable stand plots for biodiversity protection. 

There were  17 valuable stand plots for biodiversity protection. 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

NEGYVOS MEDIENOS KIEKIO IR FORMOS KITIMAS SKIRTINGO ŪKINIO REŽIMO  

PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SYLVESTRIS L.) MEDYNUOSE  
 

Ainis PIVORAS 

 

Santrauka 

 

Stambi negyva mediena yra vienas kertinių miško ekosistemos elementų, svarbių  tiek bioįvairovės apsaugai, 

tiek ir medžiagų apykaitos ciklams (Nordén et al., 2004; Aakala, 2010; Franklin et al., 1987). Apie Lietuvoje 

vyraujančiuose pušynuose esančius skirtingų formų negyvos medienos kiekius ir  jų priklausomybę nuo taikomo 

ūkinio režimo žinoma labai mažai. Tyrimų metu vertintas skirtingos formos stambios negyvos medienos Rytų 

Lietuvos pušynuose kiekis ir  jo formavimosi, kaupimosi ir irimo ypatybės. Lyginti skirtingo amžiaus 

rezervatiniai ir ūkiniai miškai.  

 

Pagrindiniai žodžiai: stambi negyva mediena, Ažvinčių rezervatas, ūkinis režimas, virtuoliai, sausuoliai, 

stuobriai. 

 

Įvadas 

 
Negyva mediena išskiriama kaip natūralus, vienas kertinių, struktūrinis ir funkcinis miško ekosistemos 

elementas, palaikantis biologinę įvairovę, aktyviai dalyvaujantis medžiagų apykaitoje tiek lokaliu, tiek ir globaliu 

lygmeniu (Nordén et al., 2004; Aakala, 2010; Franklin et al., 1987). 

Pastaruosius du dešimtmečius domėjimasis šia tema pasaulyje auga labai sparčiai (Russell et al., 2015). Tačiau 

Lietuvoje atlikta vos keletas pavienių tyrimų, ypač vyraujančiuose šalyje pušynuose. Kadangi negyvos medienos 

kiekiai, formos ir su ja susijusi bioįvairovė labai priklauso ne tik nuo regiono bioklimatinių ypatybių, bet ir nuo 

miškuose vykdomos ūkinės veiklos pobūdžio, dažnai kaimyninių šalių tyrimais praktiškai negalima remtis. Ypač 

nustatant minimalius ūkininkavimo reikalavimus, būtinus konkrečių rūšių kompleksui apsaugoti.  

Remiantis Lietuvos gamtos fondo duomenimis (Augutis, 2012), Lietuvoje tinkamos formos negyva mediena 

būtina  80 % saugomų miško vabzdžių rūšių, 70 % saugomų miško grybų ir 80 % saugomų miške aptinkamų kerpių 

rūšių egzistavimui.  

Remiantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pirmuoju straipsniu, šalies miškuose turi būti užtikrinta 

aplinkos, augalijos ir gyvūnijos įvairovės apsauga ir jų harmoninga sąveika, o miško valdytojai, savininkai ir naudotojai 

privalo išsaugoti biologinę įvairovę (Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994). 

Miškuose nesant bent minimalių skirtingos formos negyvos medienos kiekių, neįmanoma ir tinkama biologinės 

įvairovės apsauga. Todėl būtina išsiaiškinti, koks ir kokių formų negyvos medienos kiekis natūraliai egzistuotų Lietuvos 

miško ekosistemose be žmogaus ūkinės veiklos, ir  kokie skirtingų formų negyvos medienos kiekiai šiuo metu realiai 

egzistuoja skirtingo ūkinio režimo miškuose, ypač vyraujančiuose Lietuvoje spygliuočių ir mišriuose miškuose, bei kaip 

jie priklauso nuo viso medyno produktyvumo, amžiaus, gyvosios medienos parametrų.  

 

Darbo tikslas – įvertinti ir palyginti negyvos medienos kiekį ir struktūrą skirtingo ūkinio režimo paprastosios pušies 

medynuose Rytų Lietuvoje. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti negyvos medienos formavimosi ir kaupimosi dėsningumus skirtingo amžiaus griežtai saugomuose, 

rezervatiniuose pušynuose. 

2. Nustatyti negyvos medienos formavimosi ir kaupimosi dėsningumus skirtingo amžiaus ūkinio režimo pušynuose. 

3. Palyginti negyvos medienos formavimosi ir kaupimosi dėsningumus tarp skirtingo amžiaus rezervatinių ir ūkinių 

pušynų. 

4. Nustatyti skirtingų formų negyvos medienos kiekius ir pasiskirstymo dėsningumus skirtingo amžiaus pušynuose 

priklausomai nuo ūkinio režimo.  

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimai buvo vykdyti 2015m. liepos–lapkričio mėnesiais Rytų Lietuvoje, šiaurinėje Aukštaitijos nacionalinio 

parko dalyje, Utenos – Ignalinos rajonuose, labiausiai paplitusio Lietuvoje Pinetum vacciniosum-myrtilosum miško tipo 

įvairaus amžiaus pušynuose, esančiuose Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės girininkijos administruojamoje 

teritorijoje. 
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Tirta 10 pirmos miškų grupės medynų Ažvinčių sengirės gamtiniame rezervate, kur jokia ūkinė veikla 

nevykdoma nuo 1976 metų (Aukštaitis, 1996) , ir 10 medynų, išsidėsčiusių II–IV–ketvirtos (IIa, III ir IV) miško grupių 

miškuose (Registrų centras, 2013). Tiek rezervate, tiek ir ūkiniuose miškuose 5 medynai buvo pusamžiuose – 

pribręstančiuose pušynuose – 1sąlyginė amžiaus grupė, ir 5 brandžiuose – perbrendusiuose pušynuose – 2 sąlyginė 

amžiaus grupė. 

Siekiant atsekti istorinį negyvos medienos formavimąsi ir sąsajas su skirtingais gyvos medienos parametrais 

tyrimai vykdyti 150–800 m
2
 skritulinėse aikštelėse, kuriose pastovūs miškų monitoringo darbai vykdomi nuo 1986 m. 

Tirta po 12 skritulinių aikštelių kiekviename medyne.  

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimų metu registruota skritulinėse aikštelėse esanti stambi (skersmuo >10cm) negyva medžių stiebų mediena. 

Registruota tik ta negyva mediena, kuri susiformavo aikštelės teritorijoje, t. y. kurios storgalis patenka į aikštelę (The 

stand-up method (Gove & Deusen, 2011)). Tokiu būdu visų nuo 1986 m. aikštelėje žuvusių medžių žūties metai ir 

biometriniai duomenys, įskaitant ir tūrį, buvę medžio žūties metais, yra žinomi iš miškų monitoringo duomenų. Į 

monitoringų apskaitą nepatekusių, įprastai jaunų, tiriamosiose aikštelėse esančių negyvų medžių tūris skaičiuotas 

naudojantis medienos tūrio lentelėmis (Kuliešis ir kt., 2004). Realūs negyvi medžiai su miškų monitoringo duomenimis 

susiejami pagal išlikusius medžių numerius, vietą aikštelėje, suirimo laipsnį ir žūties metus bei medžio biometrinius 

parametrus.  

Įvertinta visos aptiktos negyvos medienos forma: sausuolis, stuobrys, virtuolis. Sausuoliu ir stuobriu laikomas  

aukštesnis negu 1,3m negyvas medis, stovintis statesniu negu 45° kampu, atitinkamai nenulaužtas ir įprastai su šakomis, 

arba dalinai nulaužtas, įprastai be didžiosios dalies šakų. Virtuoliu laikomas gulintis arba mažesniu negu 45° laipsnių 

kampu pakibęs medis ar jo dalis. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimų metu skritulinėse aikštelėse iš viso užregistruoti 2258 1986–2015 metų laikotarpiu žuvę medžiai, 1086 

vnt. rezervate, kur jokia ūkinė veikla nėra vykdoma, ir 1172 vnt. II–IV miškų grupės miškuose, kur vykdoma skirtingo 

intensyvumo ūkinė miškų veikla. Tai sudaro atitinkamai po 219 ir 309 (29 % daugiau) medžius hektare. 

Vertinant bendrą žuvusios stambios liemeninės medienos tūrį (1 pav.) matyti, jog rezervate per 29 metus jos 

natūraliai susidarė 79,8 m
3
/ha. Ūkiniame miške kartu su sanitariniais kirtimais iškirsta mediena – 130,6 m

3
/ha (39 % 

daugiau). Atitinkamai vidutinis žuvusio medžio tūris rezervate buvo 0,364 m
3
, ūkiniame miške – 0,423 m

3 
(14 % 

didesnis). Taigi ūkiniame miške per paskutinius 29 metus žuvo ar sanitariniais kirtimais iškirsta 29 % daugiau medžių ir 

jų tūris vidutiniškai buvo 14 % didesnis už natūraliai žuvusių rezervate,  dėl to ūkinio miško hektare susiformavo 39 % 

daugiau negyvos medienos negu rezervate.  

 

 

1 pav. Negyvos medienos tūrio (m
3
/ha) formavimasis ūkiniame miške ir rezervate 1986–2015 metų laikotarpiu  ir  

šiuo metu esančios nesuirusios ir nepašalintos negyvos medienos tūris 

 

Vertinant atskirai kasmet skirtingo ūkinio režimo miškuose susidarančią negyvą medieną, matyti (2 pav.), kad 

jos kiekiai, ypač ūkiniuose miškuose, kasmet labai  varijuoja. Rezervate kasmet susidaro nuo 0,11 iki 9,77 m
3
/ha, 

vidutiniškai 2,4 m
3
, o standartinis nuokrypis nuo vidurkio yra  2,17 m

3
, ūkiniuose miškuose kasmet susidaro nuo 0,58 

iki 19,32  m
3
/ha, vidutiniškai 4,5 m

3
, o standartinis nuokrypis nuo vidurkio yra beveik dvigubai didesnis – 4,45 m

3
. 
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Šiuos skirtumus, matyt,  lemia medžių žūties pobūdis. Rezervate medžiai dažniausiai apmiršta iš lėto, daugiausia 

dėl savaiminio išsiretinimo, abiotinių ir biotinių veiksnių sąveikos, todėl negyva mediena formuojasi daug tolygiau. 

Išimtis sudaro tokie meteorologiniai reiškiniai  kaip užsitęsusios  sausros, stiprūs vėjai ir fitofagų populiacijų išaugimas, 

kuomet per trumpą laiką žūva didelė dalis silpnesnių medžių. Taip galima paaiškinti  labai padidėjusį negyvos medienos 

kiekį po 1992 m. sausros 1993–1994 metais. Ūkiniuose miškuose medžių žūtis sąlygota ne tik anksčiau minėtų aplinkos 

veiksnių, bet ir miškotvarkos plane numatytų kirtimų. Medžių, žuvusių dėl aplinkos poveikio rezervate ir  dėl 

sanitarinių kirtimų ūkiniuose miškuose, mirties metai gali sutapti, nes jų pirminė priežastis tapati. Galbūt būtent taip 

buvo 1993–1994 metais (2 pav). 

Skirstant medynus pagal amžiaus grupes (1 – pusamžiai ir pribręstantys pušynai, <100 m., 2 – brandūs ir 

perbrendę pušynai, >100 m.), matyti (3 pav.), kad  1 grupės pušynuose tiek rezervate, tiek ir ūkiniame miške kasmet 

susidaro panašus negyvos medienos tūris. Taip turbūt yra todėl, kad šioje amžiaus grupėje jokie kirtimai nebuvo 

vykdyti arba čia vykdytų ugdomųjų ir sanitarinių kirtimų mastai nesiskiria nuo natūralaus medžių išsiretinimo, žuvimo 

mastų, vykstančių rezervate.  

Tai iš dalies galėjo sąlygoti ir tai, jog tiriama teritorija gamtinio rezervato statusą įgijo tik 1976 metais 

(Aukštaitis, 1996), t. y. 10 metų prieš tyrimų pradžią. Todėl tyrimų pradžioje 1 amžiaus grupės medynai rezervate ir 

tiriamuosiuose ūkiniuose miškuose praktiškai nesiskyrė. Turbūt buvo panašūs natūraliai juose vykstantys procesai, tarp 

 
2 pav. Kasmet susidarantys negyvos medienos tūriai ir jų vidurkiai (m

3
/ha) ūkiniame ir rezervatiniame miškuose 

1987–2015 m. 

 

 

 

3 pav. Kasmet skirtingose amžiaus grupėse 

susidarantis negyvos medienos kiekis (m
3
/ha) su 

standartinėmis paklaidomis rezervate ir ūkiniame 

miške  

 

4 pav. Šiuo metu esantis negyvos medienos tūris 

(m
3
/ha) su standartinėmis paklaidomis skirtingose 

amžiaus grupėse rezervate ir ūkiniame miške 2015 

metais 
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jų ir medžių žuvimas. Priešingai yra brandžiuose ir perbrendusiuose pušynuose  (2 grupė). Čia ūkiniame miške dėl 

miško kirtimo kasmet susidaro du kartus daugiau negyvos medienos negu rezervate  (5 pav.). 

Medžių žūties dėsningumai skirtingo režimo miškuose labai svarbūs , bet negyvos medienos kiekis tiesiogiai 

priklauso ne tik nuo medžių žūties, bet ir nuo medienos irimo laiko ir kas toliau su ja yra daroma ūkiniuose miškuose. 

Pagal 2015 metais atliktus vertinimus, skritulinėse aikštelėse esančios formą išlaikančios negyvos medienos  tūris (4 

pav.) labai  svyruoja tiek tarp skirtingų grupių (nuo 2,3 m
3
/ha  1 grupės ūkiniame pušyne iki 116,9 m

3
/ha 2 grupės 

rezervatiniame miške), tiek ir grupių viduje (standartinis nuokrypis nuo 5,4 iki 38,9). Įdomu, jog tirtuose ūkiniuose 

medynuose negyvos medienos kiekis nėra drastiškai mažas (21–29 m
3
/h).  1 amžiaus grupės medynuose jis   labai 

varijuoja, ir vidurkis tik trečdaliu mažesnis  nei 1gr. rezervatiniuose medynuose. Tai reiškia, jog didelė dalis žuvusios 

medienos buvo palikta, vadinasi, medžių žūties priežastis buvo ne kirtimai, o savaiminis medyno išsiretinimas. Didelė 

variacija grupės viduje gali būti siejama su skirtinga miško grupe (I, III, IV) ir su skirtingų miško savininkų skirtingais 

ūkininkavimo pobūdžiais. 2 grupės ūkiniuose pušynuose vidutinis negyvos medienos kiekis reikšmingai skiriasi nuo 

rezervatinių miškų (4 pav.) ir yra net du kartus mažesnis, nepaisant, jog kasmet žuvusių medžių tūris (3 pav.) jame 

didžiausias. Vadinasi,  išties medžiai žuvo  dėl kirtimų , o mediena buvo pašalinta iš miško. Įdomu jog 2gr. rezervato 

medynuose negyvos medienos rasta daugiausiai, nors jos kasmet susidaro mažiausiai. Vadinasi, didesnė dalis per 

pastaruosius 29 metus žuvusių medžių išliko nesuirę ligi šiol, kuomet 1gr. medynuose didelė smulkesnės medienos dalis 

jau yra suirusi. Tai gerai iliustruoja 5–6 paveikslai. 

 

 

 

 

5 pav. Skirtingos formos negyvos medienos 

pasiskirstymas amžiaus grupėse (m
3
/ha) skirtingo 

ūkinio režimo medynuose 
 

6 pav. Skirtingos formos negyvos medienos dalis 

procentais skirtingo amžiaus ir ūkinio režimo medynuose 

 

Analizuojant skirtingų formų negyvos medienos kiekius įdomu tai, kad per 29 metų laikotarpį daugiau nei pusė 

(58,2 %) rezervato 1gr. medynuose žuvusių medžių jau suiro, tuo tarpu 2gr. rezervato medynuose suiro vos 7,6 % 

žuvusių medžių. Tai iš dalies paaiškina išskirtinai didelis sausuolių ir sąlyginai didelis stuobrių kiekis. Brandžiuose ir 

perbrendusiuose pušynuose žuvę stori medžiai dėl savo fizinių parametrų daug ilgiau išlieka nenuvirtę, dėl ko jų irimas 

labai sulėtėja. Didelio tūrio gulintis medis dėl sąlyginai mažesnio paviršiaus ploto taip pat irsta lėčiau, lyginant su to 

paties suminio tūrio keliais plonesniais medžiais. 

 
Išvados 

 

1. Pusamžiuose ir pribręstančiuose rezervatiniuose pušynuose dėl natūralios medžių žūties hektare kasmet vidutiniškai 

susiformuoja 3,54 m
3 

negyvos medienos, atitinkamai brandžiuose ir perbrendusiuose pušynuose – 1,86 m
3 

 negyvos 

medienos. Pirmos grupės medynuose 1986–2015m. laikotarpiu jau suiro 61,7 m
3
/ha ir dabar yra 44,4 m

3
/ha negyvos 

medienos, antros grupės medynuose suiro 4,3 m
3
/ha negyvos medienos ir dabar yra 52,5 m

3
/ha.  

2. Pusamžiuose ir pribręstančiuose ūkiniuose pušynuose dėl kirtimų ir natūralios žūties hektare kasmet vidutiniškai 

susiformuoja 3,46 m
3 

negyvos medienos, atitinkamai brandžiuose ir perbrendusiuose pušynuose – 5,76 m
3 

 negyvos 

medienos. 1 grupės medynuose 1986–2015m. laikotarpiu buvo pašalinta arba suiro 75,6  m
3
/ha  ir dabar yra 28,7 

m
3
/ha negyvos medienos, 2 grupės medynuose buvo pašalinta arba suiro 154,9  m

3
/ha negyvos medienos ir dabar 

yra 21,1 m
3
/ha.  

3. Lyginant tarpusavyje tiek rezervate, tiek ūkiniuose pusamžiuose ir pribręstančiuose pušynuose kasmet žūstančios 

medienos tūriai panašūs, tačiau per 29 metus du trečdaliai jos jau yra suirę arba pašalinti. Brandžiuose ir 
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perbrendusiuose pušynuose rezervate kasmet negyvos medienos susidaro mažiausiai, bet ji pūva lėtai, todėl jos ten 

susikaupia daugiausiai, o atitinkamuose ūkiniuose miškuose dėl vykdomų kirtimų ji beveik visa pašalinama ir ten 

jos susikaupia mažiausiai. 

4. Vertinant pagal formą,  visuose medynuose didžioji dalis negyvos medienos yra virtuolių pavidalo (nuo 34,6 m
3
/ha  

iki 13,9  m
3
/ha), išskyrus brandžius ir perbrendusius rezervato pušynus, kur didžioji dalis negyvos medienos yra 

sausuolių pavidalo (33,5 m
3
/ha). Mažiausiai negyvos medienos visur yra stuobrių pavidalo – nuo 0,7 m

3
/ha  

pusamžiuose ir pribręstančiuose ūkiniuose pušynuose iki 5,8 m
3
/ha brandžiuose ir perbrendusiuose rezervato 

pušynuose.  
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AMOUNT AND FORMS DYMANIC OF COARSE WOODY DEBRIS IN SCOT PINE 

(PINUS SYLVESTRIS L.) FORESTS IN ACCORDANCE WITH DIFFERENT AGE AND 

MANAGEMENT REGIME. 
  

Ainis PIVORAS 
 

Summary 
 

Coarse dead wood is well documented to be one of the key elements in the forest ecosystem (Nordén et al., 

2004; Aakala, 2010; Franklin et al., 1987). Yet, the knowledge about its amount, distribution in different forms 

and dynamic are still very scarce, especially referencing to a different management regime. The aim of this study 

was to evaluate an amount and formation dynamic of coarse dead wood in scot pine forests located in the eastern 

part of Lithuania. The research was carried out in the Ažvinčiai strict nature reserve and managed forests near 

by, both in premature and mature stands. The coarse dead wood formation during a period of last 29 years in a 

nature reserve was 2,5 m
3
/ha, and in managed forests 4,5 m

3
/ha annually. In accordance with decomposition and 

wood loos during logging currently in managed and nature reserve forests respectively there are 19,2% (24,9 

m
3
/ha) and 60,8% (48,5 m

3
/ha) of coarse dead wood which has formed in the study area since 1986. 

Keywords: Coarse dead wood, scot pine stands, down woody material, dynamic, distribution 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

PLATANALAPIO KLEVO ŽĖLIMAS ĮVAIRIUOSE LIETUVOS IR ŠVEDIJOS 

MEDYNUOSE 

 
Vidas AMBRAZEVIČIUS 

 

Santrauka 

 

Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus) yra vasaržalis lapuotis medis, paplitęs Vidurio ir Pietryčių Europoje. 

Šiose šalyse tai yra vertinga miško medžių rūšis. Lietuvoje ir Švedijoje ši rūšis yra svetimkraštė, tačiau jau daug 

amžių buvo auginama parkuose ir retkarčiais įveisiama miškuose. Dėl šiltėjančio klimato ši rūšis pradėjo 

intensyviai želti miškuose šalia jau esamų medynų. Šio darbo tikslas – ištirti platanalapio klevo žėlinių plitimo 

nuo motininių medynų intensyvumą. Duomenys buvo renkami Vakarų Lietuvoje ir Pietų Švedijoje iš 30 

platanalapio klevo medynų ir 48 besiribojančių su jais pušies, eglės, ąžuolo, buko medynų ir kirtaviečių. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad didžiausią įtaką platanalapio klevo žėlinių tankumui turi dominuojanti medžių rūšis 

kaimyniniame medyne ir atstumas nuo sėklų šaltinio. Didžiausias žėlinių tankumas buvo ąžuolynuose. 98 % visų 

platanalapio klevo žėlinių aukštis nesiekė 0,5 m. Šios rūšies žėlinių tankumas pušynuose, ąžuolynuose ir 

kirtavietėse buvo didesnis nei kitų medžių rūšių. Tačiau eglynuose ir bukynuose kitų medžių rūšių žėlinių 

tankumas viršijo platanalapio klevo žėlinių tankumą. 

 

Pagrindiniai žodžiai: platanalapis klevas, žėlimas, tankumas, medynai. 

 

Įvadas 

 

Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus L., Sapindaceae) yra vasaržalis lapuotis medis, užaugantis iki 35 m 

aukščio ir 1 m skersmens. Paplitęs Vidurio ir Pietryčių Europoje, Kaukaze. Dažniausiai aptinkamas augantis pavieniui 

ar nedidelėmis grupėmis, tačiau gali sudaryti ir grynus medynus. Mėgsta derlingus dirvožemius. Auga sparčiai ir 

tinkamose augavietėse užauginama daug vertingos medienos. Europoje platanalapis klevas yra ekonomiškai vertinga 

miško medžių rūšis (Hein et al., 2009). 

Europoje ir visame pasaulyje pastebėta, kad dėl klimato kaitos kečiasi augalų natūralaus paplitimo ribos 
(Thuiller et al., 2005; Kelly et al., 2008). Fenologiniai medžių stebėjimai jau parodė, kad Šiaurės Europoje pailgėjo 

vegetacijos sezono trukmė (Chmielewski ir Rötzer, 2001; Menzel et al., 2006). Klimato kaitos scenarijai perspėja apie 

tolesnį temperatūros ir kritulių kiekio augimą Lietuvoje ir Švedijoje (LHMT, 2013; SMHI, 2014). Manoma, kad dėl šių 

priežaščių Europos medžių arealų ribos turėtų keistis. Manoma, kad Šiaurės Europos klimatas   bus palankesnis 

Europos kietųjų lapuočių medžių rūšims (Hanewinkel et al., 2013). Tikėtina, kad platanalapis klevas bus viena iš tų 

rūšių, kurios arealas dėl klimato pokyčių  turėtų prasiplėsti šiaurės kryptimi (Theurillat ir Guisan, 2001; Broadmeadow 

et al., 2005). Jau šiuo metu yra pastebimas suintensyvėjęs platanalapio klevo žėlimas (Straigytė ir Baliuckas, 2015; 

Felton et al., 2013). 

 

Darbo tikslas – ištirti platanalapio klevo žėlinių plitimo nuo motininių medynų intensyvumą Lietuvoje ir Švedijoje. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti platanalapio klevo žėlinių tankumą ir aukštį įvairiuose medynuose. 

2. Nustatyti atstumo nuo motininio medyno įtaką žėlinių tankumui. 

3. Palyginti platanalapio klevo ir kitų medžių rūšių žėlinių tankumą. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimui buvo atrinkta 30 platanalapio klevo medynų: 23 medynai Švedijoje ir 7 – Lietuvoje. Visi medynai 

Švedijoje yra Pietų Švedijos Skonės provincijoje, iš kurių 10 – Trolleholm, 6 – Skabersjö, 3 – Häckeberga, 2 –Holmeja, 

1 – Knutstorp ir 1 – Silvåkra miškuose. Lietuvoje 5 medynai yra  Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijos 

miškuose, 2 – Šilutės miškų urėdijos Pagėgių ir Norkaičių girininkijų miškuose. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimui buvo parenkamai ne jaunesni nei 40 metų amžiaus platanalapio klevo medynai. Visų kaimyninių 

medynų tinkamumas tyrimui buvo įvertintas pagal 5 kriterijus: 1) brandžių platanalapio klevo medžių augimas medyne; 

2) medynas yra tarp dviejų platnanalapio klevo medynų; 3) neaiškios medynų ribos; 4) medyno parametrai buvo 

mažesni nei 120 m ilgio ir 40 m pločio; 5) medynai, kuriuose dominavo kitos medžių rūšys nei paprastoji pušis (Pinus 

http://www.jurburedija.lt/
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sylvestris), paprastoji eglė (Picea abies), paprastais ąžuolas (Quercus robur) ar paprastais bukas (Fagus sylvatica). 

Tinkamomis kirtavietėmis buvo laikomos plyno kirtimo biržės, kuriose sužėlę ar pasodinti medžiai buvo ne aukštesni 

nei 3m. Prieš kirtimą augusio medyno ir pasodinto ar sužėlusio jaunuolyno rūšinė sudėtis neturėjo įtakos kirtavietės 

tinkamumui. 

Kiekviename atrinktame platanalapio klevo ir kaimyniniuose medynuose buvo išskiriama nuo 4 iki 10 barelių. 

Platanalapio klevo medynuose barelių centrai buvo išdėstomi 5,64 m atstumu nuo kaimyninio medyno ribos. Bareliai 

kaimyniniuose medynuose buvo išdėstomi 50 ir 100 m atstumu nuo barelio, esančio platanalapio klevo medyno centre, 

šalia to kaimyninio medyno ribos. Kiekviename kaimyniniame medyne buvo išdėstoma po vienodą kiekį barelių 50  ir 

100 m atstumais nuo motininio medyno. Barelių kiekis buvo parenkamas priklausomai nuo medyno ploto. Atstumas 

tarp barelių toje pačioje atstumo grupėje buvo ne mažesnis nei 20 m. Atstumas tarp barelio kaimyniniame medyne ir to 

medyno karšto buvo ne mažesnis nei 10 m. Šie matavimai ir barelių išdėstymas buvo atliekami  planšetiniu kompiuteriu 

naudojantis ArcGis Online programine įranga.  

Kiekvienas barelis buvo sudarytas iš dviejų koncentrinių apskritimų. Mažesnysis apskritimas – 1,78 m spindulio, 

10m
2
 ploto ir didesnysis – 5,64 m spindulio, 100 m

2 
ploto. Mažesniame apskritime buvo registruojami visi platanalapio 

klevo žėliniai iki 8 cm skersmens. Didesniame apskritime buvo registruojami platanalapio klevo ir kitų medžių rūšių 

žėliniai, aukštesni nei 1,5 m. Visi suregistruoti žėliniai buvo suskirstyti į septynias aukščio grupes: (1) < 0,5 m; (2) 0,5–

1; (3) 1–1,5 m; (4) 1,5–2 m; (5) 2–2,5 m; (6) 2,5–3 m; (7) > 3 m.  
 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Lauko darbų metu duomenys buvo surinkti iš 78 medynų, tarp jų 30 platanalapio klevo ir 48 kaimyninių kitų 

rūšių medynų, iš kurių buvo: 15 eglynų, 13 bukynų, 8 pušynai, 6 ąžuolynai ir 6 kirtavietės. Iš viso buvo išskirtas 391  

barelis, vidutiniškai po 5 kiekviename medyne, iš kurių 143 buvo išskirti platanalapio klevo medynuose ir 248 – 

kaimyniniuose medynuose ir biržėse. 25 kaimyniniai medynai buvo neįtraukti į tyrimą dėl brandžių platanalapių klevų 

priemaišos medyne. Lietuvoje duomenys surinkti iš pušynų. Duomenys iš kitų medynų buvo surinkti Švedijoje.  

Platanalapio klevo žėliniai buvo aptikti visų tirtų rūšių medynuose. Tačiau žėlinių tankumas labai varijavo tarp 

medynų ir kartais tarp barelių tame pačiame medyne . Didžiausia variacija buvo eglynuose ir bukynuose. Didžiausias 

rastas žėlinių iki 1,5 m aukščio tankumas eglyne buvo – 320000 vnt./ha; bukyne – 234000 vnt./ha; ąžuolyne – 93000 

vnt./ha; pušyne – 39000 vnt./ha; kirtavietėje – 21000 vnt./ha. Didžiausias žėlinių, kurių aukštis buvo didesnis nei 1,5 m 

buvo pušyne – 3900 vnt./ha; eglyne – 2400 vnt./ha; ąžuolyne – 2100 vnt./ha; kirtavietėje – 800 vnt./ha; bukyne – 200 

vnt./ha. 

Ąžuolynuose, pušynuose ir eglynuose 50 metrų atstumu nuo motininio medyno platanalapio klevo žėliniai, kurių 

aukštis buvo didesnis nei 1,5 m aukščio, buvo dažnesni nei kitų medžių rūšių žėliniai toje pačioje aukščio grupėje. 

Bukynuose ir eglynuose 100 m atstumu nuo motininio medyno platanalapio klevo žėlinių tankumas buvo mažesnis nei 

kitų medžių rūšių žėlinių tankumas toje pačioje aukščio grupėje (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Vidutinis platanalapio klevo žėlinių tankumas 50 ir 100 metrų atstumu nuo motininio medyno 

Dominuojanti rūšis 
Medynų 

kiekis 

Žėliniai <1,5 m (vnt./ha) Žėliniai >1,5 m (vnt./ha) 

50 m 100 m 50 m 100 m 

Paprastoji eglė 15 15868 2878 84 14 

Paprastasis bukas 13 16864 5071 9 0 

Paprastasis ąžuolas 6 16431 11594 431 406 

Paprastoji pušis 8 942 1142 442 183 

Kirtavietė 6 5547 1974 126 26 

 

Didžioji dalis platanalapio klevo žėlinių visuose medynuose buvo žemesni nei 1,5 aukščio (1 lentelė). 98 % visų 

žėlinių buvo žemesni nei 0,5 m aukščio. Daugiausia  žėlinių, kurių aukštis >1,5 m, buvo ąžuolynuose ir pušynuose.  

Skirtingas platanalapio klevo žėlinių tankumas tirtuose medynuose galėjo būti nulemtas šio medžio biologinių 

savybių ir medyno ekologinių charakteristikų. Platanalapis klevas yra priskiriamas prie jauname amžiuje ūksmę 

pakeliančių medžių rūšių (Collet, 2008). Esant šviesos stygiui žėliniai, kurių aukštis yra iki 0,5 m, po medyno danga 

gali išgyventi iki 15 metų (Hättenschwiler ir Körner, 2000). Dėl šių priežasčių eglynuose ir bukynuose, kur šviesos 

kiekis, patenkantis ant paklotės, yra mažas, dauguma žėlinių gali išgyventi. Pušynuose ir ąžuolynuose, kur ant miško 

paklotės patenka didesnis šviesos kiekis, žėliniai gali užaugti aukštesni. Žėlinių, kurių aukštis iki 1,5 m, tankumas 

pušynuose ir kirtavietėse gali būti mažesnis dėl didesnio paklotės ir žolinės dangos kiekio. 

Platanalapio klevo žėlinių tankumas ąžuolynuose, pušynuose ir kirtavietėse buvo didesnis nei kitų medžių rūšių 

žėlinių tankumas (1 ir 2 pav.). Bukynuose kitos medžių rūšys (daugiausia bukas) dominavo platanalatio klevo atžvilgiu.  
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1 pav. Platanalapio klevo ir kitų medžių rūšių tankumas skirtinguose medynuose 50 m atstumu nuo motininio medyno 

 

Didžiausias skirtumas tarp platanalapio klevo ir kitų medžių rūšių žėlinių bareliuose 50 ir 100 m atstumu nuo 

motininio medyno buvo eglynuose, bukynuose ir ąžuolynuose (1 ir 2 pav.). Pušynuose ir kirtavietėse šis santykis labai 

nesiskyrė. 

 

 

2 pav. Platanalapio klevo ir kitų medžių rūšių tankumas skirtinguose medynuose 100 m atstumu nuo motininio medyno 

 

Kaimyniniuose medynuose, be platanalapio klevo, buvo užregistruota 12 skirtingų  rūšių medžių, kurių aukštis  

>1,5 m. Medžių rūšių sąrašas pagal dažnumą: bukas (69 %), eglė (8 %), paprastais skroblas (Carpinus betulus) (6 %), 

karpotasis beržas (Betula pendula) (4 %), kalninė guoba (Ulmus glabra) (4 %), paprastasis uosis (Fraxinus excelsior) (2 

%), paprastasis klevas (Acer platanoides) (2 %), baltalksnis (Alnus incana) (2 %), ąžuolas (2 %), mažalapė liepa (Tilia 

cordata) (1 %), raudonasis ąžuolas (Quercus rubra) (1 %), europinis kėnis (Abies alba) (0,3 %). 

 

Išvados 

 

1. Didžiausias platanalapio klevo žėlinių tankumas buvo bukynuose, ąžuolynuose ir eglynuose. 98 % visų 

žėlinių buvo žemesni nei 0,5 m aukščio. 

2. Visuose medynuose, išskyrus žėlinius iki 1,5 m aukščio pušynuose, žėlinių tankumas buvo didesnis 50 m nei 

100 m atstumu nuo motininio medyno. 

3. Ąžuolynuose, pušynuose ir eglynuose 50 metrų atstumu nuo motininio medyno platanalapio klevo žėliniai 

buvo dažnesni nei kitų medžių rūšių žėliniai. Bukynuose ir eglynuose 100 m atstumu nuo motininio medyno 

platanalapio klevo žėlinių tankumas buvo mažesnis nei kitų medžių rūšių. 
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NATURAL REGENERATION OF SYCAMORE MAPLE IN DIFFERENT STANDS IN 

LIRHUANIA AND SWEDEN 
 

Vidas AMBRAZEVIČIUS 

 

Summary 

 

Sycamore maple (Acer pseudoplatanus) is a hardwood deciduous tree species occurring naturally in many 

central European countries. In Lithuania and Sweden it is non-native tree species, however it have been 

propagated in both countries for centuries. Furthermore in both countries sycamore is able to regenerate and 

disperse to previously uninhabited forest stands. The purpose of this study was to investigate sycamore 

regeneration in different forest stands and clearcuts which were adjacent to sycamore seed source stands. The 

field of study was in western Lithuania southern Sweden and. 30 sycamore and 48 neighbouring stands of pine 

spruce, beech, oak, and clearcuts were investigated for the survey. Results showed that upper canopy layer 

composition of adjacent stand and distance from a sycamore seed source had the greatest influence on sycamore 

regeneration density. Oak stands had the greatest sycamore regeneration density. 98 % of all natural sycamore 

regeneration height was lower than 0,5 m. The amount of sycamore regeneration in pine, oak stands and 

clearcuts was higher than other tree species while in beech and spruce stands other tree species regeneration 

surpassed sycamore. 

Key words: Sycamore, regeneration, adjacent stand, density. 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

DANIELIŲ  POVEIKIS TRAKUI, POMIŠKIUI IR GYVAJAI DIRVOŽEMIO DANGAI  
 

Gintautas SODAITIS 

 

Santrauka  

 

Šiuo metu Lietuvoje steigiantis vis daugiau privačių laukinių žvėrių aptvarų atsirado poreikis ištirti naujų, 

aklimatizuotų rūšių poveikį miško ekosistemoms. Tyrimai aptvaruose buvo pasirinkti todėl, kad tiriant laisvėje 

gyvenančius gyvūnus tą pačią augmeniją veikia daugybė kitų laukinių gyvūnų, o aptvaruose  –  tik tam tikros 

rūšies gyvūnai. Tyrimai Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijos aptvare yra pradėti 2005 metais, tik 

įveisus ten žvėris. Tyrimų tikslas buvo ištirti augmenijos pokyčius, kadangi danieliai  dar tik pradeda įsikurti 

Lietuvos miškuose. Tam  reikia  įvertinti žiemos ganyklas , taip pat ir žolinės bei sumedėjusios augmenijos 

pokyčius. Todėl šiame aptvare yra išskirti 3 tyrimo bareliai,  atitinkantys  skirtingas augavietes. Tyrimai buvo 

atliekami kiekvienais metais.  

 

Pagrindiniai žodžiai: danieliai, žiemos ganyklos, aklimatizacija, poveikis.  

 

Įvadas 

 

Danieliai (Cevus dama LINNE, 1758)  buvo pirmieji Lietuvoje introdukuojami žvėrys. Į Lietuvą danieliai 

greičiausiai buvo atvežti dar XVII a. ir veisti parkuose kaip papuošalas bei medžioklės miškuose kaip vertingas 

medžioklės laimikis. Danielių aklimatizacija, jos eiga Lietuvoje yra nemažai tyrinėta (Pėtelis, 1996; 1997; 1998; 2002; 

2004; 2005), bet  visai netyrinėtas danielių poveikis aplinkai. Paleisti į laisvę danieliai yra palyginti sėslūs ir jų 

elementarioji populiacija gali pasiekti gan didelį tankį (Pėtelis, 2002). Labai padidėjus  jų populiacijai jie gali daryti 

didelį  poveikį gyvajai dirvožemio dangai bei dirvožemio cheminėms ir fizikinėms savybėms. Danieliai prieš išleidžiant 

į laisvę dažniausiai tam tikrą laiką yra laikomi aptvaruose, kur praeina pirmines aklimatizacijos stadijas. Kai danieliai 

apgyvendinami naujai įrengtame aptvare, čia galima stebėti danielių poveikį atskiroms miško augalijos rūšims, taip pat 

ir dirvožemio savybių kitimą. Kadangi danielių populiacija  aptvare auga greitai, todėl susidaro puikios sąlygos stebėti 

danielių gausos kitimo poveikį dirvožemio cheminėms ir fizikinėms savybėms. Anykščių miškų urėdijos aptvaras buvo 

įkurtas 2005 metais. Čia buvo atvežta ir paleista 20 danielių. Vėlesniais metais populiacija išaugo iki 60 individų ir šiuo 

metu po paleidimo į laisvę aptvare gyvena 25 danieliai.  

Ilgalaikis elninių žvėrių ganymasis gali turėti lemiamą poveikį ekosistemų tvarumui (Binkley D., 2003). Taip pat 

žolėdžiai gali turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį ekosistemų produktyvumui (Ammer C., 1996). Trypimas   yra labai 

svarbus neigiamas reiškinys, dėl kurio pakinta dirvožemio fizikinės ir mikrobiologinės savybės, šlaituose pasireiškia 

dirvožemio degradacijos procesai. Pagrindinai rodikliai, rodantys elninių žvėrių poveikį dirvožemiui, yra azotinės 

medžiagos, kalis, fosforas, dirvožemio pH ir dirvožemio tūrinis tankis. Iš dirvožemyje esančio azoto augalams jo 

prieinama yra tik 1–10 %. (Morecroft M.D. et al., 2007). Mineralinio azoto kiekį daugiausiai lemia humuso kiekis, C:N 

santykis dirvožemyje, klimatinės sąlygos, dirvožemio rūgštingumas (Meysner et al., 2006).  

 

Darbo tikslas – ištirti danielių poveikį sumedėjusiai ir žolinei dirvožemio dangai bei dirvožemio chemines ir fizikines 

savybes.  

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti Anykščių miškų urėdijos aptvare laikomų danielių poveikį trakui. 

2. Nustatyti Anykščių miškų urėdijos aptvare laikomų danielių poveikį pomiškiui. 

3.  Nustatyti Anykščių miškų urėdijos aptvare laikomų danielių poveikį gyvajai  dirvožemio dangai. 

4. Nustatyti trako, pomiškio, gyvosios dirvožemio dangos dinamiką dėl aptvaruose laikomų danielių poveikio. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tryrimų vieta – Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijoje esantis danielių aptvaras. 

 

Tyrimų objektas – trakas, pomiškis, gyvoji dirvožemio danga, dirvožemis.   

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai siekiant  nustatyti aptvaruose laikomų laukinių gyvūnų poveikį pomiškiui, trakui, žolinei dangai ir 

samanoms, buvo atlikti Anykščių urėdijos Mikierių girininkijos aptvare, kuriame laikomi danieliai. Aptvaras, įkurtas 
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2005 m.,  įrengtas Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijoje Šimonių girioje 51 kvartalo 3–18 sklypuose, 63 

kvartalo 1–23, 28, 33 sklypuose  (1 pav.). Aptvaro plotas yra 62,9 ha, iš jų – 48,4 ha  užima medynai, 7,0 ha – 

kirtavietės, 7,3 ha – pievos, ganyklos, pašarinės aikštelės, 0,2 ha – vandens tvenkinys. Pirmieji danieliai (20)   į aptvarą 

buvo įleisti 2005 m., o 2007 m. aptvare jų buvo 36 . 

Aptvare 2005 m. žemutinių miško ardų augalijai stebėti buvo įrengti 3 pastovūs bareliai: mišriame eglės ir beržo 

medyne 20 metrų nuo šėryklos, eglyne aptvaro viduryje ir mišriame eglės, pušies ir beržo medyne aptvaro gale . 

Kiekvieno jų plotas 100 m
2
. Kiekvienas barelis buvo suskirstytas į 25 apskaitos barelius (2x2 m

2
 ploto). Tyrimai atlikti 

2005 ir 2007 m. Apskaitos bareliuose (2x2 m
2
 ploto) buvo suskaičiuoti visi pomiškio medeliai, trako krūmai, nurodytos 

jų rūšys. Pagal žvėrių pažeidimus jie suskirstyti į pažeistus ir sveikus. Taip pat nustatyta krūmokšnių, žolinių augalų ir 

samanų rūšinė sudėtis ir kiekvienos rūšies projekcinė danga procentais. Gauti duomenys statistiškai įvertinti 

panaudojant neparametrinį Wilcoxon‘o testą. Rezultatuose buvo lyginami tik statistiškai patikimi duomenys. 

 

 
1 pav. Tyrimų barelių išdėstymas Anykščių miškų urėdijos aptvare 

 

Rezultatai 

 

 Šis barelis buvo įrengtas eglės ir beržo medyne 20 metrų nuo šėryklos. Pomiškio vidutinis padengimas 

barelyje palaipsniui mažėjo. 2005 m. pomiškis sudarė 35,7 , 2012 m. – 10,3 , 2013 m.   – 10,1, 2014 m. –  9,8 % (2 

pav.). 

 

  
2  pav. Pomiškio vidutinis projekcinis padengimas 
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2005–2014 m. barelio pomiškyje buvo nustatytos šios medžių savaiminukų rūšys: paprastasis ąžuolas, baltalksnis, 

karpotasis beržas, drebulė, paprastoji eglė ir paprastoji pušis.  

Atlikus tyrimus 2005  ir  2014  m.  baltalksnio  savaiminukų  vidutinis  kiekis  barelyje  sudarė  0,21 vnt./4m2,  iš  

kurių  0,61 vnt./4m2 buvo  sveiki  ir  0,02 –  pažeisti.  2012  m.  vidutinis  baltalksnio savaiminukų kiekis sumažėjo iki 

0,45 vnt./4m2, iš kurių 0,12 vnt./4m2  buvo sveiki, o  0,36 – pažeisti . 2008 m. – 0,42 vnt./4m2, iš kurių 0,08 vnt./4m2  

buvo sveiki ir 0,34 – pažeisti. 2013 metais liko tik 0,20 vnt./4m2 pažeistų savaiminukų. 2005 m. paprastosios eglės 

savaiminukų vidurkis barelyje buvo 10,3 vnt./4m2, iš kurių 8,1 buvo sveiki, 2,2 – pažeisti. 2012 m. savaiminukų 

vidurkis barelyje buvo 11,6 vnt./4m2, iš kurių 8,5 – sveiki ir 3,1 pažeisti. 2013m. – vidurkis sumažėjo iki 6,8 vnt./4m2, 

iš kurių – 1,2 sveiki, o 5,6 – pažeisti. 2014 m. savaiminukų vidurkis barelyje buvo 6,3 vnt./4m2, iš kurių 4,6 – sveiki, 

1,7 – pažeisti. 2009 m. savaiminukų vidurkis barelyje liko 4,7 vnt./4m2, iš kurių 2,5 – sveiki,2,2 – pažeisti.  

Trako vidutinis padengimas 2005  metais buvo 4,9 %, kuris 2012 m. sumžėjo iki 0,3 %, o 2013 ir 2014 metais 

atitinkamai – iki 0,04  ir 0,02 %   (3 pav.). 

 
3 pav. Trako vidutinis projekcinis padengimas 

 

2005–2014 metais barelio trake buvo nustatytos šios rūšys: pilkasis karklas, paprastasis šaltekšnis, raudonasis 

serbentas, paprastasis šermukšnis ir dygioji šunobelė. 

2005 metais vidutinis paprastojo šermukšnio kiekis  barelyje buvo 0,8 vnt./4m2, iš kurių 0,12 – sveiki, 0,88 – 

pažeisti. Tuo tarpu 2014 m. liko tik 0,3 vnt./4m2 pažeistų šermukšnių. Paskutiniaisiais tyrimų metais barelyje 

šermukšnis buvo išnykęs.  

Žolinės dangos  2005  metais  vidutiniškai buvo 15,9 , 2012 m. sumažėjo iki 4,1 , 2013 m. – iki 3,8 , 2014 m. – iki 

3,75 % (4 pav.). 

 
4 pav. Žolinės dangos vidutinis projekcinis padengimas 
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2005 metais barelyje dar buvo aptikta  šių rūšių augalų: aklė sp., paprastoji avietė, didžioji dilgėlė, plaukuotasis 

kiškiagrikis, paprastasis kiškiakopūstis, miškinis lendrūnas, dvilapė medutė, mėlynė, paprastoji miglė, rivininė našlaitė, 

smailialapis papartis, vaistinis pataisas, didžialapis šakys, miškinė septinykė, miškinė sidabražolė, kupstinė šluotsmilgė, 

paprastoji smilga, spragšė, trikampialapis papartis, pirštuotoji viksva, keturlapė vilkauogė, paprastoji žemuogė, miškinė 

žliūgė, miškinė zuiksalotė, daržinė žliūgė, paprastoji rykštenė, smulkioji rūgštynė, paprastoji veronika, vaistinė 

veronika, paprastoji šilingė, balanda sp., kibusis lipikas, bruknė ir balsvoji viksva.  

2005 metais samanų danga   barelyje  vidutiniškai sudarė 4,4 , 2012 m. –padidėjo iki 29,0, 2013 m. – iki 16,2 , 

2009 m. – iki 28 % (9 pav.). 

 
5 pav. Žolinės dangos vidutinis projekcinis padengimas 

 

2005–2014 metais buvo nustatytos šios samanų rūšys: purioji devyndantė, šakotoji devyndantė, paprastasis 

gegužlinis, atžalinė gūžtvė, lapūnė sp., vingialapė lapūnė, paprastoji šilsamanė, kemsa. 2005  metais vingialapės lapūnės 

danga  barelyje vidutiniškai sudarė 2,9 , 2012 m. – pakilo iki 12 , 2013 m. – iki 15,6 , 2014 m. – iki 24,5 %. 2005 m. 

atžalinės gūžtvės danga barelyje vidutiniškai sudarė tik 0,3 , 2012 m. – pakilo iki 2,6 , 2013 m.– sumažėjo iki 2,9  ir 

2014 m. – pakilo iki 4,1 %. 2005 metais paprastojo gegužlinio danga barelyje vidutiniškai sudarė 0,3 , 2012–2013 m. – 

pakilo iki 0,5, 2014 m. – iki 1,56 %. 

 

Išvados 

 

1. 2005–2014  metais  aptvare  pomiškio  ir  trako  vidutinis  padengimas  sumažėjo. 

Sumažėjo paprastųjų eglių ir baltalksnių kiekis,  o pažeistų  šių augalų kiekis padidėjo. Sumažėjo trake esančių krūmų ir 

medelių kiekiai, ypač paprastojo šermukšnio . 

2. 2005–2014  metais  aptvare  žolinės  dangos  projecinis  padengimas  sumažėjo. 

Labiausiai sumažėjo aviečių, bruknių, paprastųjų kiškiakopūsčių, miškinių lendrūnų, mėlynių bei kūpstinių šluotsmilgių  

3.2005–2014 metais aptavare samanų danga vidutiniškai padidėjo.  
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THE INFLUENCE OF FALLOW DEER ON UNDERWOOD VEGETATION ADN SOIL 

COVER 
 

Gintautas SODAITIS 

 

Summary 

 

Currently, Lithuania establishing an increasing number of wild animals by private enclusure, there is a need to 

explore new naturalized species on forest ecosystems. Research enclosures have been chosen so that the 

examination of the same wild vegetation has a large number of other wild animals and enclosures are observed 

effect of a particular type. Research Anykščiai Forest Enterprise Mikierių district enclosure is to start in 2005, 

only to plant there the beast. The aim was to investigate the changes in vegetation, as Daniel is still in occupation 

of Lithuanian forests. This is necessary to carry out an assessment of winter grazing, as well as herbaceous and 

woody vegetation changes. Therefore, this enclosure is to identify the 3 sample plots, which are characterized by 

different habitat. Studies have been carried out every year. 

Keywords: fallow deer, winter pastures, acclimatisation, influence.  
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ LAIKYMAS NELAISVĖJE LIETUVOJE 
 

Marius IVANAUSKAS 
 

Santrauka 

 

Darbo tikslas – išnagrinėti Lietuvoje registruotuose aptvaruose žvėrių ir paukščių pasiskirstymą ir gausą pagal 

regioninius aplinkos apsaugos departamentus, įvertinti laikymo tikslus bei perspektyvas. Atlikus tyrimus, 

nustatyta, kad skirtinguose Lietuvos regionuose 2015 metais buvo registruota 640 aptvarų. Šiuose aptvaruose 

buvo laikomi 11460 vnt. medžiojamųjų žvėrių ir 1490 vnt. medžiojamųjų paukščių. Alytaus RAAD buvo 

registruoti 578 žvėrys ir 453 paukščiai, Kauno RAAD registruoti 797 žvėrys ir 42 paukščiai, Klaipėdos RAAD 

registruoti 2228 žvėrys ir 470 paukščių, Marijampolės RAAD registruotas 521 žvėris, paukščių šiame 

departamente neužregistruota, Panevėžio RAAD užregistruotas 1151 žvėris ir 17 paukščių, Šiaulių RAAD 

užregistruoti 4098 žvėrys, paukščių 17 vnt., Utenos RAAD užregistruotas 1591 žvėris, paukščių šiame regione 

nebuvo užregistruota, Vilniaus RAAD užregistruoti 496 žvėrys ir 505 paukščiai. Laukiniai gyvūnai laikomi 

šiems tikslams: genų fondui išsaugoti – 1 (tai sudaro 2,1 % nuo visų laikymo aptvaruose tikslų),  naujoms 

populiacijoms laisvėje sukurti – 2 (4,2 %), laisvėje gyvenančiųoms populiacijoms papildyti – 1 (2,1 %), 

moksliniams tyrimams, tobulinant žvėrių veisimo bei auginimo nelaisvėje technologijas – 6 (12,5 %), 

studentams, medžiotojams ir  būsimiems medžiotojams mokyti ir  kvalifikacijai kelti – 8 (16,6 %), rekreacijai 

(stebėjimui, fotografavimui, filmavimui) – 6(12,5 %),  visuomenės ekologiniam švietimui – 6 (12,5 %), 

sužeistiems, sergantiems žvėrims, paimtiems iš laisvės, laikyti, gydyti ir jų  reabilitacijai – 3 (6,3 %), žvėrims, 

užaugintiems nelaisvėje, kai tokių žvėrių  dėl sinantropizacijos bei kitų priežasčių negalima paleisti į laisvę,  ir  

iš laisvės papuolusiems žvėrims, kurių dėl patirtų traumų ir kt. paleisti į laisvę negalima, laikyti – 3 (6,3 %), 

veislinei medžiagai auginti kitiems veislynams – 6 (12,5 %), medžiokliniams šunims mokyti – 2 (4,2 %),  

medžioti (mėsai, trofėjams) – 4 (8,4 %).  

  

Pagrindiniai žodžiai: laukiniai gyvūnai, paukščiai, aptvaras.  

 

Įvadas 

 

Europoje viduramžiais ir vėliau laukinių žvėrių laikymas aptvaruose, jų medžioklė buvo išskirtinai monarchų ir  

dvarų didikų pramoga bei puošmena. Aptvarų dydžiai siekė iki 8 tūkst. ha (Schubert, 2006).  

Lietuvoje laukiniai gyvūnai aptvaruose taip pat buvo laikomi nuo seno. Teigiama, kad Lietuvos didikų dvaruose 

jau XIV amžiuje gyveno stumbrai, taurieji elniai, tarpanai ir kt. laukiniai žvėrys (Baltrūnaitė, 1999). Pastarąjį 

dešimtmetį Lietuvoje yra steigiami privatūs ir valstybiniai laukinių žvėrių aptvarai. 2009 metais mūsų šalyje iš viso  

buvo 182 aptvarai, kuriuose buvo laikoma 13506 laukiniai gyvūnai ir paukščiai, iš jų 46 įrašytieji į Lietuvos raudonąją 

knygą (Stankevičiūtė et al., 2009). Šiuo metu aptvarų steigimas intensyviausias  privačiame sektoriuje. Šių aptvarų 

paskirtis – žvėrių realizacija, medžioklė, eksponavimas ir  veisimas. Atsižvelgiant į tai, kokią veiklą numatoma plėtoti, 

yra skiriami intensyvaus, pusiau intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo voljeruose būdai. Intensyvaus elninių žvėrių 

auginimo aptvaruose tankumas paprastai būna didelis – vieno hektaro aptvaro plotui tenka iki 10 elnių arba iki 20 

danielių. Žvėrys čia šeriami ištisus metus. Svarbiausia tai, kad laisvėje sugautiems gyvūnams būtų sudarytos tinkamos 

gyvenimo sąlygos ir  tinkamai sureguliuota mityba, antraip galima susidurti su įvairiais nemalonumais, tokiais kaip 

žvėrių agresyvumas rujos metu, kuris gali sukelti pavojų žmogaus gyvybei gyvūnus šeriant ar net paprasčiausiai su jais 

bendraujant aptvaro teritorijoje (Pėtelis,2004).  

Pasaulyje dirbtinė gyvūnų aklimatizacija atliekama jau labai seniai. Iš karto ji buvo atsitiktinė bei stichinė, o 

vėliau tapo jau planinga, apgalvota. Žinduoliai aklimatizuojami dėl įvairių priežasčių: nykstančioms rūšims gelbėti, retų 

gyvūnų populiacijoms gausinti, nuskurdusiems gyvosios gamtos ištekliams atkurti, medžioklės plotų produktyvumui 

didinti (Pėtelis,1996; Navasaitis, Pėtelis, 1998).  Pirminė aklimatizacijos stadija yra introdukcija. Apie atskirų rūšių 

gyvūnų introdukciją ir jos tikslingumą daug diskutuojama. Paprastai aklimatizacija trikdo nusistovėjusią  ekologinę 

pusiausvyrą, keičia per evoliuciją susidariusias mitybos grandis, gali slopinti, išstumti vietines rūšis. Yra daug 

pavyzdžių, kai introdukuoti gyvūnai sukėlė daug neigiamų padarinių. Ryškiausias iš jų – tai  1859 metais laukinių 

triušių introdukcija iš Europos į Australiją, kai paplitę triušiai labai pakenkė žemyno gamtai.  

Dažniausiai steigiami privatūs aptvarai, kuriuose laikomi kanopiniai žvėrys. Šių aptvarų paskirtis – žvėrių 

realizacija, medžioklė, eksponavimas ir  veisimas. Tik nedaugelis aptvarų savininkų laukinius žvėris išleidžia į laisvę. 

Alytaus rajono Nemunaičio seniūnijos aptvaro savininkas 2007 m. išleido į laisvę 13 danielių. Tai išties kilnus aptvaro 

savininko poelgis, kuris didina kanopinių žvėrių populiaciją Alytaus regione. Kiti aptvarus steigia turėdami didelį norą 

savo kieme grožėtis laukiniais gyvūnais. Tai jau tampa madinga. Ne visada aptvarų savininkai susimąsto, kiek daug 

reikia žinių ir  atsakomybės laikant vienos ar kitos rūšies laukinį gyvūną. Iš laisvės paimtam gyvūnui turi būti sudarytos 

tinkamos gyvenimo sąlygos. Netinkamai sudarytos gyvenimo sąlygos, mityba gyvūną gali neigiamai paveikti. Neretai 
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laukiniai žvėrys savo šeimininkams, neišmanantiems gyvūno biologinių ir ekologinių ypatybių, pateikia nemalonių 

staigmenų. Šernai, dėmėtieji elniai, taurieji elniai ir stirninai rujos metu tampa labai agresyvūs. Tuo laikotarpiu aptvarus 

reikia  ypač saugoti ir prižiūrėti, ypač jei aptvarai skirti rekreaciniams ar pažintiniams tikslams ir tarp lankytojų 

dominuoja mokyklinio amžiaus vaikai, kurie net labai juos prižiūrint sugeba pakliūti į draudžiamas vietas ir taip sukelti 

pavojų savo sveikatai ar net gyvybei.  Taip pat svarbu, kad aptvarai būtų statomi iš ilgalaikių, tvirtų medžiagų, kad iš 

aptvaro laukiniai gyvūnai negalėtų ištrūkti bei į aptvarą nepatektų kitų rūšių gyvūnai (Pėtelis K., Brazaitis G., 2005).  

 

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos aptvaruose laikomų medžiojamųjų žvėrių gausą skirtinguose Lietuvos regionuose, 

įvertinti laikymo tikslus bei perspektyvas. 

 
Uždaviniai 

 

1. Nustatyti 2015 m. aptvaruose laikomų medžiojamųjų žvėrių gausą  skirtinguose Lietuvos regionuose. 

2. Nustatyti aptvaruose laikomų medžiojamųjų paukščių gausą. 

3. Nustatyti aptvaruose laikomų medžiojamųjų žvėrių gausą. 

 

Tyrimo objektas ir vieta  

 

Tyrimų vieta – Lietuvoje esantys medžiojamųjų žvėrių aptvarai.  

 

Tyrimų objektas:  

 

1. Lietuvoje registruoti voljeriniai ūkiai. 

2. Aptvaruose laikomi medžiojamieji žvėrys ir paukščiai. 

 

Tyrimų metodika 

 

Paskutinių penkerių metų Aplinkos ministerijos ataskaitų (www.am.lt) analizė apie voljeruose, aptvaruose ar 

kituose statiniuose laikomus medžiojamuosius gyvūnus. Aptvaru laikoma aptverta teritorija, kuri atitinka Laukinių 

gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklėse nustatytus kriterijus. Aptvaras gali būti vieno ar kelių skyrių. Skyriai tarpusavyje 

gali nesijungti, bet jie laikomi vienu aptvaru, jei  yra toje pačioje teritorijoje ir lankytojai  juos gali aplankyti vienu 

metu. 

 

Rezultatai 

Šiuo metu LR aplinkos ministerija skiria didelį dėmesį laukinės gyvūnijos gausinimui, laikymui aptvaruose ir 

paleidimui į laisvę. Viena iš pagrindinių gausinimo priemonių yra esamų aptvarų rekonstrukcija ir  naujų aptvarų 

statyba.  

2015 metų duomenimis, Lietuvoje buvo registruoti 640 laukinių gyvūnų aptvarai. Daugiausiai 2015 metais 

aptvarų buvo užregistruota Šiaulių regioniniame aplinkos apsaugos departamente – 146 vnt., mažiausiai – Panevėžio 

regioniniame aplinkos apsaugos departamente – 51 vnt. (1 pav.).  

 

 
1 pav.  Aptvarų skaičius Lietuvoje skirtinguose RAAD 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

http://www.am.lt/


JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

229 

 

Išanalizavus Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis, nustatyta, kad 2015 metais aptvaruose buvo laikoma 

11460 žvėrių ir 1490 paukščių. Vertinant žvėrių ir paukščių pasiskirstymą departamentuose, Šiaulių regioniniame 

aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje žvėrių buvo laikoma daugiausiai – 4098 vnt. Taip pat 

Klaipėdos ir Utenos RAAD kontroliuojamose teritorijose aptvaruose laikomų žvėrių skaičius buvo daug didesnis nei 

kituose regionuose. Mažiausias žvėrių skaičius buvo užregistruotas Vilniaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje. 

Daugiausiai paukščių buvo laikoma Vilniaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje – čia buvo registruoti 505 paukščiai. 

Didesniu laikomų paukščių skaičiumi pasižymėjo ir Alytaus bei Klaipėdos RAAD. Mažiausiai paukščių buvo 

registruota Marijampolės RAAD kontroliuojamoje teritorijoje, o Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje paukščių 

2015 metais visai nebuvo registruota (2 pav.).  

 

 
2 pav. Žvėrių ir paukščių pasiskirstymas skirtinguose RAAD 

 

Išanalizavus Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis, nustatyta, kad daugiausiai aptvaruose buvo laikoma 

danielių, jų visuose aptvaruose buvo 5895 vnt. Kitų medžiojamųjų žvėrių buvo laikoma daug mažiau: tauriųjų elnių – 

3450 vnt., briedžių – 1 vnt., stirnų – 689 vnt., muflonų – 352 vnt., lapių – 87 vnt., šeškų – 23 vnt., kiaunių – 37 vnt., 

šernų – 630 vnt., vilkų – 140 vnt., mangutų – 156 vnt. Iš laikomų aptvaruose paukščių didžiausia gausa pasižymėjo 

fazanai, jų skirtinguose aptvaruose buvo priskaičiuojama 1440 vnt. Taip pat aptvaruose buvo laikomos antys – 46 vnt. ir 

žąsys – 4 vnt. (3 pav.).  

 

 
3 pav. Žvėrių ir paukščių pasiskirstymas aptvaruose 

 

Laukiniai žvėrys aptvaruose laikomi  įvairiais tikslais. Išanalizavus Lietuvoje esančių aptvarų pasiskirstymą 

pagal deklaruojamas paskirtis, nustatyta, kad genų fondui išsaugoti deklaruotas 1 (2,1% nuo visų aptvarų) aptvaras, 

naujoms populiacijoms laisvėje sukurti – 2 (4,2 %), laisvėje gyvenančioms populiacijoms papildyti – 1 (2,1 %), 
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moksliniams tyrimams, žvėrių veisimo ir i auginimo nelaisvėje technologijoms tobulinti – 6 (12,5 %), studentams, 

medžiotojams ir  būsimiems medžiotojams mokyti bei kvalifikacijai kelti – 8 (16,6 %), rekreacijai (stebėjimui, 

fotografavimui, filmavimui) – 6 (12,5 %),  visuomenės ekologiniam švietimui – 6 (12,5 %), sužeistiems, sergantiems 

žvėrims, paimtiems iš laisvės, laikyti, gydyti ir jų  reabilitacijai – 3 (6,3 %), žvėrims, užaugintiems nelaisvėje, kai tokių 

žvėrių  dėl sinantropizacijos ir  kitų priežasčių negalima paleisti į laisvę,  bei iš laisvės papuolusiems žvėrims, kurių dėl 

patirtų traumų ir kt. paleisti į laisvę negalima, laikyti – 3 (6,3 %), veislinei medžiagai auginti kitiems veislynams – 6 

(12,5 %), medžiokliniams šunims mokyti – 2 (4,2 %),  medžioti (mėsai, trofėjams) – 4 (8,4 %). 

 

Išvados 

 
1. Daugiausiai 2015 metais aptvarų buvo užregistruota Šiaulių regioniniame aplinkos apsaugos departamente –146 

vnt., mažiausiai – Panevėžio regioniniame aplinkos apsaugos departamente – 51 vnt.  

2. Išanalizavus duomenis, nustatyta, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje 

teritorijoje buvo laikoma daugiausiai žvėrių – 4098 vnt. Mažiausiai žvėrių buvo laikoma Vilniaus RAAD 

kontroliuojamoje teritorijoje. Daugiausiai paukščių buvo laikoma Vilniaus RAAD kontroliuojamoje teritorijoje, 

čia buvo registruoti 505 paukščiai. Mažiausiai paukščių buvo registruota Marijampolės RAAD kontroliuojamoje 

teritorijoje, o Šiaulių RAAD paukščių 2015 metais visai nebuvo registruota.  

3. Aptvaruose daugiausiai laikoma danielių. Jų iš viso skirtinguose aptvaruose buvo 5895 vnt. Kitų medžiojamųjų 

žvėrių buvo laikoma mažiau, o mažiausiai nelaisvėje buvo laikoma šeškų – 23 vnt. Daugiausiai tarp aptvaruose 

laikomų paukščių  buvo fazanų, jų skirtinguose aptvaruose buvo priskaičiuojama 1440 vnt., taip pat aptvaruose 

buvo laikomos 46 antys ir  4 žąsys. 
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WILD ANIMAL KEEPING IN ENCLUSURE IN LITHUANIA 
 

Marius IVANAUSKAS 

 

Summary 

 

The aim of study analyze Lithuania registered enclusure animals and birds distribution of the regional 

environmental protection department and determine the number of dynamics. Studies show that in 2015 

Lithuania was registered in 640 enclusures in different regions. These enclosures were considered to 11460 

pieces game animals and 1490 birds. Alytus RAAD were registered 578 animals and 453 birds, Kaunas RAAD 

registered 797 animals and 42 birds, Klaipeda RAAD registered 2,228 animals and 470 birds, Marijampolė 

RAAD register 521 animal, birds has not been registered, Panevezys RAAD registered 1151 animals and 17 

birds, Siauliai RAAD  registered 4098 animals and 17 birds. Utena RAAD registered 1591 animals, birds have 

been not registered; in the region of Vilnius RAAD registered 496 animals and 505 birds. Wild animals kept in 

the preservation of the gene pool - 1 (2.1% of all the goals in the enclosure) enclosure, the creation of new 

populations in the wild - 2 (4.2%), free-living populations replacement - 1 (2.1%), for research, the development 

of animals breeding and rearing in captivity, technology - 6 (12.5%), students, hunters and prospective hunters' 

training and improving skills - 8 (16.6%), recreation (observation, photography, filming) - 6 (12.5%), public 

ecological education - 6 (12.5%), injured and sick animals taken from the storage area of freedom in the 

treatment and rehabilitation - 3 (6.3%), animals, bred in captivity, some of these animals for synantrophy and 

other reasons can be not to release to freedom and animals which, because of injuries, etc., the release can not be 

not to release - 3 (6.3%), breeding material for growing other catteries - 6 (12.5%), hunting dog training - 2 (4 , 

2%), hunting (meat, trophies) - 4 (8.4%). 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 
 

ŠERNŲ  POPULIACIJOS GAUSA IR MIGRACIJOS KRYPTYS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ 

VIENETO „ŽEMAITIJA“ TERITORIJOJE 

 
Evaldas VAITKUS 

 

Santrauka 

 

Šernų populiacijos, gausos ir migracijos kryptys analizuotos VĮ Telšių miškų urėdijos Platelių girininkijos 

miškuose 2014–2016 metais. Darbo tikslas – ištirti šernų populiacijos būklę ir galimas migracijos kryptis 

medžioklės ploto vienete „Žemaitijos klubo“ teritorijoje. Šernų populiacijos būklė buvo įvertinta nustatant šernų 

populiacijos gausą 9666 ha plote. Apskaitos atliktos šiais metodais: tiesioginiu vizualiniu apskaitos metodu, 

kvartaliniu apskaitos metodu ir išvarymo iš kvartalų apskaitos metodu. Palyginus  šiais metodais gautus 

duomenis nustatyta, kad medžiotojų klubo „Žemaitija“ medžioklės plotų teritorijoje šernų  yra 58 individai. 

Bendras šernų populiacijos tankis medžioklės plotuose yra 6,0 vnt./1000 ha. Šernų migracijos kryptims ir 

nuotoliams nustatyti buvo stebimi įsagais pažymėti 4 šernai (metiniai) ir nepažymėtų šernų banda, kurią sudarė 

12 individų (jaunikliai be motinos). Vertinant šernų migracijos kryptis ir nuotolius buvo nustatyta, kad šernų 

jaunikliai be motinos nukeliauja iki 10 km, o šernų jaunikliai, kurie laikosi bandoje su motina, nukeliauja iki 4 

km. Nustatyta, kad jauniklių banda, gyvenanti be motinos, užima  900 ha teritoriją. 

 

Pagrindiniai žodžiai: šernai, migracija, populiacija. 

 

Įvadas 

 

Šernas (Sus scrofa) kiaulinių (Suidae) šeimos žinduolis, priklausantis porakanopių (Artiodactyla) būriui, 

žinduolių (Mammalia) klasei, chordinių (Chordata) tipui ir gyvūnų (Animalia) karalystei. Lietuvoje gyvena vienos 

genties  (Sus)  Vidurio Europos porūšio šernai (Sus scrofascrofa) (Beleišis, 2002). 

Kūnas stambokas, žvėris su palyginti trumpomis kojomis. Kūnas iš šonų plokščias, priekinė dalis masyvi. Kaklas 

trumpas ir raumeningas. Labai didelė pailga galva, didelės ausys ir mažos akys (Baleišis, 2002). 

Šernai aptinkami visoje Respublikoje, tačiau daugiausiai veisiasi drėgnuose lapuočių ir mišriuose miškuose.     

Didžiuliuose miškų masyvuose šernų šeimos, kurias sudaro suaugusios patelės su pirmamečiais ir antramečiais 

jaunikliais, gyvena sėsliai (Budrys, 1968). Šernai aktyvūs naktimis, o dieną dažniausiai praleidžia guoliuose. Žiemai 

guolio vietą iš anksto paruošia – prisiknisa iki žemes arba iškloja ,,patalą“ eglės šakutėmis, nendrėmis. Patelių su 

jaunikliais guoliai apvalūs, pavienių patinų – pailgi, storiau iškloti. Vasarą ir rujos metu šernai mėgsta purvo vonias 

(Belova, 2007). Šernai laikosi būriais, kurie susidaro giminystės pagrindu pagal patelių liniją. Būryje laikomasi 

hierarchijos, kurios gali nepaisyti iki pusės metų amžiaus jaunikliai. Žvėries užimamą padėtį (rangą) būryje lemia jo 

amžius ir kūno svoris. Pagal rangą būrio struktūra kinta: atvedusi jauniklius patelė iš karto užima aukštesnę hierarchijos 

pakopą negu patelės be jauniklių. Labai staiga pasikeičia sulaukusių vienerių metų patinų rangas. Galop jie išvejami iš 

būrio ir pradeda gyventi pavieniui arba kurį laiką dar laikosi kartu. Pavieniui gyvena tik patinai, nusenusios patelės ir 

išvaryti iš būrio sužeisti, ligoti žvėrys. Suaugę patinai patelių būriuose būna tik rujos metu (Paltanavičius, 2010). 

Miškas šernui yra slėpimosi vieta, o žemės ūkio laukai – mitybos (Herrero, 2005). 

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. Žiemą bandos išmina takus, tokie 

takai jungia mitybos vietą su pastoviais ir laikinais guoliais, dažnai veda į artimiausias girdyklas (Malinauskas, 2008).  

V. Padaigos (1996) teigimu, šernų perėjimų nuotolis per parą žiemą 5–6 km, vasarą 10–12 km, rudenį 2–5 km ir prieš 

žiemą iki 15 km. Šernų bandos gyvenamasis plotas, nesant reguliaraus trikdymo, yra apie 250 ha.  

 

Darbo tikslas – ištirti šernų populiacijos būklę ir galimas migracijos kryptis medžioklės ploto vieneto m.k. „Žemaitija“ 

teritorijoje. 

 

Uždaviniai 

 

1. Įvertinti šernų populiacijos būklę. 

2. Nustatyti šernų  migracijos kryptis ir nuotolius. 

 

 

Tyrimo objektas ir vieta – šernų elementarioji populiacija „Žemaitijos“ medžioklės plotų vienete, kuris yra VĮ Telšių 

miškų urėdijos Platelių girininkijos Plungės rajono savivaldybės teritorijoje (1 pav.). 
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1 pav. Tyrimo teritorija: raudona linija apvestos medžioklės plotų vieneto ribos;  geltonu  tašku pažymėta įrengtos šernų 

gaudyklės vieta; žaliu apskritimu pažymėta 12 šernų jauniklių (be motinos) gyvenamoji vieta, kurioje jie buvo stebimi 

 

Tyrimų metodika 

 

Šernų populiacijos būklė buvo įvertinta nustatant šernų populiacijos gausą medžioklės plotų vienete 

„Žemaitija“. Šernų populiacijos gausa buvo nustatyta atliekant apskaitas šiais metodais (pagal Padaigą, 1996): 

tiesioginiu vizualiniu apskaitos metodu, kvartaliniu apskaitos metodu ir išvarymo iš kvartalų apskaitos metodu.  Bendra 

šernų populiacijos gausa buvo nustatyta palyginus visų trijų naudotų metodų rezultatus. Apskaitos buvo atliekamos 

2015 metais,  laikas buvo parenkamas  kiekvienam apskaitos metodui skirtingas. Vizualiniu metodu šernai  buvo 

stebimi ištisus metus. Kvartalinis apskaitos  metodas buvo atliekamas  2015 m. gruodžio mėnesį, kai sniego danga siekė 

10–20 cm. Išvarymo iš kvartalo apskaitos  metodas buvo taikomas  2015 metais  medžioklės sezono metu varant šernus.   

Vizualinis apskaitos metodas. Vienas paprasčiausių kanopinių žvėrių apskaitos metodų yra jų stebėjimas 

medžioklės plotuose. Žvėrys stebimi susitelkimo vietose – pamiškių pasėliuose, prie vandens, kirtimų sklypuose, prie 

jaukinimo vietų. Tyrimo duomenys rodo, kad tokiu būdu gaunami duomenys patikimi tik tada, kai žvėrių miško plote 

yra nedaug, be to, kai jie čia gyvena nuolatos. Tačiau žvėrys paprastai pereina iš vienos vietos į kitą, ir tai apsunkina 

apskaitą. 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). Vizualinis metodas buvo atliekamas 2015 gruodžio mėnesį, 

kai šernai pradeda aktyviai lankytis  jaukinimo vietose. Šernus stebėjo   medžiotojai vienuolikoje bokštelių,  

išsidėsčiusių visoje teritorijoje. Stebėjimai buvo atliekami gruodžio mėnesį 4 kartus,  1 kartą per savaitę. Stebima buvo 

nuo 16:00  iki 22:00 val. Kiekvienas medžiotojas turėjo registruoti  pamatytus šernus. Iš 4 stebėjimų buvo išvestas 

vidurkis ir gautas šernų populiacijos skaičius. 

Kvartalinis apskaitos metodas. Šis metodas taikomas briedžių, tauriųjų elnių ir šernų apskaitai atlikti, nes šie 

žvėrys beveik niekuomet neišbūna viename kvartale ilgiau kaip dvi dienas. Apskaitos tikslumas 20–25 % . Kvartalinis 

kanopinių žvėrių apskaitos metodas pagrįstas įėjusių (A) ir išėjusių (B) iš kvartalo žvėrių skaičiaus skirtumu (x):x = A-B. 

Miško kvartalų plotas nuo 25 iki 100 ha (vidutinis 50 ha). Kuo jų plotas mažesnis, tuo apskaita tikslesnė. Apskaita 

visuose miškuose, turinčiuose bendras ribas, atliekama tą pačią dieną, kai būna susidariusi ne storesnė kaip 10–20 cm 

sniego danga ir iškrinta šviežias sniegas. Pasnigus apskaita atliekama antrą trečią dieną. Apskaita buvo atliekama 

2016 m. sausio mėnesį esant 15cm sniego dangai. Apskaitos metu buvo pasirinkti 70 ha dydžio kvartalai, ir per diena 

buvo išvaikščioti 7 kvartalai, o nueitas kelias siekė apie 15km. Apskaita buvo atliekama 3 dienas. Iškritus šviežiam 

sniegui apskaita buvo pakartota po 3 dienų tuose pačiuose kvartaluose. Iš surinktų duomenų buvo išvestas vidurkis ir 

gautas šernų populiacijos dydis. 

Apskaita išvarymo iš kvartalų metodu. Kanopinių žvėrių skaičių galima nustatyti išbaidymo iš kvartalų 

metodu medžioklių su varovais metu. Šiam tikslui parenkami kvartalai, kurie pagal medynų įvairumą proporcingai 

atitiktų žvėrių gyvenimo sąlygas visame miške. Tyrimo baro plotas turi užimti ne mažiau kaip 30 %  viso miško. 

Apskaitos šiuo metodu laikas – vėlyvas ruduo – žiema, kai nukritę medžių ir krūmų lapai. Varovai (ne mažiau kaip 10–

15 žmonių) sustoja ant kvartalinės linijos kas 50 metrų ir pagal signalą pradeda eiti kvartalu, pakelia žvėris iš guolių ir 

suskaičiuoja grįžtančius atgal. Kraštiniai, arba flanginiai, varovai turi eiti per 100 metrų į priekį kvartalinėmis linijomis, 

kad galėtu pastebėti ir suskaičiuoti į šalis bėgančius žvėris. Ties priešingoje kvartalo pusėje esančia kvartaline linija 

išbėgančius žvėris suskaičiuoja medžiotojai. Kvartalai parenkami taip, kad juose žvėrys būtų suskaičiuoti tik vieną 

kartą. Taip išvengiama pakartotinės tų pačių žvėrių apskaitos. Šio metodo duomenų tikslumas 20–25 % . Apskaita 

išvarymo iš kvartalų metodu buvo atliekama savaitgaliais nuo lapkričio 1 dienos iki sausio 1 dienos,  1 kartą per savaitę 

savaitgaliais. Kvartalai buvo parenkami kiekvieną savaitę skirtingi, kvartalų dydis buvo parenkamas apie 60 ha.  

Apskaita  tuose pačiuose kvartaluose buvo atlikta 2 kartus. 
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Šernų migracijos kryptims ir nuotoliams nustatyti buvo stebimi įsagais pažymėti 4 šernai (metiniai) bei 

nepažymėtų šernų banda, kurią sudarė 12 individų (jaunikliai be motinos). Šernams žymėti specialiais įsagais 

migracijos kryptims ir nuotoliams stebėti buvo iš žalių eglinių rąstelių sukaltas specialus aptvaras (2 pav.). Šis aptvaras 

darbe vadinamas „šernų gaudykle“. 

 

 
2 pav. Šernų gaudyklė ( iki visiško įrengimo trūksta dėžės ir vartų) 

 

Pirmiausia šernų gaudyklei įrengti buvo parinkta vieta. Vieta parinkta atsižvelgiant į medžioklės plotus. 

Geriausia vieta šernų gaudyklei statyti yra miško teritorijoje, kur migruoja ir laikosi šernai. Ppastačius ten,  kur nėra 

didelio šernų aktyvumo ir judėjimo, rezultatai būtų gauti netikslūs. 

Šernų gaudyklėms statyti buvo naudojami  smulkieji pjautinieji žalių eglių rąstukai. Iš viso buvo panaudota 34 

vnt.  3,10 m ilgio, nuo 8 iki 15 cm vidutinio skersmens rąstų.. Vėliau dar buvo naudoti  4 atraminiai 15–20 cm 

skersmens rąsteliai, kurių ilgis buvo 3,80 cm. Pradedant statybas tarpai tarp smulkiųjų pjautinųjų rąstų gali likti ne 

didesni nei 15 iki 20. Gaudyklės aukštis siekė 2 metrus. Šernų gaudyklės vartams padaryti reikėjo 4 vnt.  5x15 cm 

skersmens ir 2,70 m ilgio ir 3 vnt. 1 m ilgio pjautinės medienos. Norint saugiai įsagais pažymėti gaudyklėje sugautus 

šernus, būtina įrengti papildomą dėžę – fiksavimo stakles, į kurią įvaromas gaudyklėje uždarytas šernas. Šios fiksavimo 

staklės yra mažo ploto, todėl šernas neturi erdvės muistytis ar laužyti aptvarą, tokiose staklėse įtvirtintą šerną nesunku 

pažymėti į ausį segamais įsagais. Dėžei (fiksavimo staklėms) įrengti reikia 4 vnt. 5x5 cm pločio ir  50 cm ilgio pjautinės 

medienos. , Dėžės šonams reikia12 vnt . 70 cm ilgio, 5x5 cm pločio medienos,  dėžės viršui ir apačiai – 15 vnt.  5x5 cm 

pločio,  40 cm ilgio pjautinės medienos. Viename gale įrengti atidaromi vartai,  kad būtų galima paleisti paženklintą 

šerną, o kitas dėžės galas pritvirtintas prie aptvaro, pro kur įvaromas į gaudyklę patekęs šernas. Viskam sutvirtinti buvo 

naudojamos vinys: šernų gaudyklei  – 200 mm ilgio vinys (iš viso 4 kg), dėžei sukalti – 80 mm (iš viso 1 kg). 

Šernų gaudyklei įrengtii buvo naudojami šie įrankiai: plaktukas, kirvis, motorinis pjūklas, kastuvas, matavimo  

juosta . 

Baigus statyti šernų gaudyklę   buvo paruošta dėžė – lovys pašarams pilti. Šernai  buvo viliojami  pašarais: 

kukurūzais, kviečiais, avižomis ir žirniais.   

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Šernų populiacijos būklės vertinimas. Tyrimo,  atlikto 2015 metais, metu buvo nustatinėjamas šernų 

tankumas  3 apskaitos būdais. Atlikus šernų apskaitas   visais 3 metodais ir palyginus rezultatus buvo nustatyta šernų 

populiacijos gausa medžioklės plotų vienete (1 lentelė). Kadangi tiesioginio vizualinio stebėjimo metodo būdu galėjo 

pasitaikyti paklaida keliskart suskaičiuojant tuos pačius individus, iš 3 gautų apskaitų rezultatų buvo išvestas bendras 

šernų gausos vidurkis. Remiantis gautais šernų gausos duomenimis buvo nustatytasšernų populiacijos tankis ir 

palygintas su leistinomis tankio normomis.  

 

1 lentelė. Šernų gausa medžioklės ploto vienete „Žemaitija“, nustatyta naudojant skirtingus apskaičiavimo metodus 
 

Apskaitos metodas Šernų kiekis vnt. 

1.Tiesioginis vizualinis apskaitos metodas 82 

2.Kvartalinis apskaitos metodas 53 

3.Apskaita išvarymo iš kvartalų metodu 40 

Vidutiniškai: 58 

 

Palyginus gautus duomenis nustatyta , kad medžiotojų klubo „Žemaitija“ medžioklės plotų teritorijoje šernų  

yra 58 individai. Bendras šernų populiacijos tankis medžioklės plotuose yra 6,0 ind./1000 ha. Šernų tankį skaičiuojant 

tik miškų plotams, šernų tankis būtų  24 ind. /1000 ha. 
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Lietuvoje dėl jau dvejus metus fiksuojamų afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejų paskelbta ekstremali situacija. 

Ekstremalios situacijos valdytojo V. Miliaus įsakymu 2014-06-28d. Nr. B1-562. Medžioklės plotų naudotojai įpareigoti 

savo medžioklės plotuose sumažinti šernų tankį iki 5 individų 1000 ha bendro medžioklės ploto. Medžioklės plotų 

vieneto„Žemaitija“ nustatytas šernų tankis viršija šį limitą vienu individu 1000 ha. 

Ūkiškai leistinas šernų tankumas 1000 ha įvairiuose miškuose atitinkamai yra toks: lapuočių su eglėmis – 10–

15 vnt., eglių–lapuočių – 8–14 vnt., pušynuose su eglėmis – 6–11vnt. ir grynuose pušynuose – 4–7 vnt. šernų. 

Ekologinis leistinas tankumas yra 15–20 šernų (Padaiga, 1998). Medžioklės plotų vienete „Žemaitija“ nustatytas šernų 

tankis viršija tiek ūkiškai, tiek ekologiškai lestiną šernų tankį. Todėl šernų populiacijos gausą reikėtų mažinti.  

 

Šernų  migracijos kryptys ir nuotoliai. Buvo stebimi įsagais pažymėti 4 šernai (metiniai) bei nepažymėtų 

šernų banda, kurią sudarė 12 individų (jaunikliai be motinos). Pagal atliktus stebėjimus buvo matoma,  kur nuklydo  

įsagais pažymėti šernai ir koks jų judėjimo nuotolis (3 pav.). 

 

 
  

3 pav. Šernų migracijos kryptys ir pasiskirstymas teritorijoje: žalios rodyklės rodo 12 individų migravimo kryptis ir 

nuotolius; geltonomis žvaigždutėmis pažymėtos vietos, kur buvo stebėti šernai, kurie buvo pažymėti gaudyklėje; 

geltonas apskritimas žymi šernų gaudyklės vietą;  raudona linija žymi medžiotojų klubo „Žemaitija“ ribas  

 

3 paveiksle žaliomis rodyklėmis parodyta jaunų – metinių individų be motinos migravimo kryptys, šernus 

stebint tiesiogiai arba aptinkant jų pėdsakus. Bendras šios bandos užimamas gyvenamosios teritorijos plotas yra 900 ha. 

Didžiausias nustatytas migracijos nuotolis nuo nuolatinės laikymosi vietos yra 10 km.  

Įrengtoje gaudyklėje per žiemą buvo sugauti 4 šernai, kurie gyvena kartu bandoje su motina (2 lentelė). Įsagais 

pažymėti šernai daugiausiai nuo žymėjimo vietos buvo nutolę 4 km atstumu. Sunku pasakyti, ar buvo stebimi skirtingi 

individai, ar pakartotinai pastebėti tie patys žvėrys, nes,  stebint iš toliau, jų numeris, užrašytas ant įsago, nesimatė. 

Pažymėti įsagais šernai per žiemą stengėsi laikytis prie nulatinės  maitinimosi vietos, niekur toli nenueidami. Taigi 

įsagais pažymėtų šernų gyvenamosios teritorijos plotas per žiemą buvo 400 ha. Nueitas ne daugiau kaip 4 km nuotolis. 

Manoma, kad pažymėti šernai niekur toli nenuklydo nuo pagavimo ir žymėjimo vietos dėl savo amžiaus. Metiniai 

šernai dar nedalyvauja veisimesi, todėl iš teritorijos jų neišvaro vyresni patinai.  

 

2 lentelė. 4 įsagais pažymėtų šernų duomenys 
 

Nr. Ženklinimo data Šerno lytis Amžius Įsago numeris 

1. 2015-07-15 Patinas 1m ASU0101 

2. 2015-11-12 Patinas 1m  ASU0102 

3. 2016-01-16 Patinas 1m ASU0103 

4. 2016-02-07 Patinas 1m ASU0104 

 

Išvados 

 
1. Skirtingų apskaitų duomenimis nustatyta, kad šernų populiaciją medžioklės plotų vienete „Žemaitija“ sudaro  

58 individai. Leistinas šernų tankis viršija nustatytą ūkinį bei ekologinį tankius, taip pat viršija leistiną šernų 

tankį, kuris buvo nustatytas dėl paskelbtos ekstremalios situacijos,  – virusinės ligos afrikinio kiaulių maro 
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plitimo. Šernų populiacijos būklė tiriamoje teritorijoje yra gera, tačiau šernų gausą reikia mažinti iki 

didžiausio leistino tankio (5 ind./1000 ha bendro ploto).  

2. Vertinant šernų migracijos kryptis ir nuotolius buvo nustatyta, kad šernų jaunikliai be motinos nukeliauja 

didesnius atstumus (iki 10 km) negu šernų jaunikliai, kurie laikosi bandoje su motina (iki 4 km). Nustatyta, 

kad jauniklių bandos, gyvenančios be motinos, užimamas gyvenamosios teritorijos plotas yra 900 ha. O 

šernų bandos, kur jaunikliai gyvena su patele, užimamas teritorijos plotas yra mažesnis – 400 ha.  
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WILD BOAR POPULATION ABUNDANCE AND MIGRATION DURING THE HUNTING 

PLOT UNIT "ŽEMAITIJA" TERRITORY 

 
Evaldas VAITKUS 

 

Summary 

 
Boar population abundance and migration trends analyzed Telsiai Forest Enterprise Plateliai the forest district in 2014-

2016. Work aiming to set to explore the wild boar population in the state and the possible direction of migration hunting area 

unit Zemaitija club territory. Boar population status was evaluated in determining the abundance of wild boar population in 

9666 ha. Accounting made the following methods: a direct visual method of accounting, the block method of accounting, the 

expulsion of the blocksmethod. Based upon the methods compared the data obtained showed that hunters club "Zemaitija" 

hunting grounds in the territory of wild boar abundance is 58 individuals. The overall population density of wild boar hunting 

groundsof 6.0 vnt./1000 hectares.Kabanovmigrationdirectionsand distances set was monitored tags marked 4 boars 

(juveniles) and unmarked wild boars which consisted of 12 individuals (juveniles without a mother). The assessment of wild 

boar migration directions and distances was found that boars young without a mother travels up to 10 km, and the young boar 

who follow the herd with her mother travels up to 4 km. It was found that the offspring herd, living without a mother 

occupied 900 hectares of territory. 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 

 

SKIRTINGŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PANAUDIJIMO EFEKTYVUMAS PANEVĖŽIO 

MIŠKŲ URĖDIJOJE 

 
Albertas Mikašauskas 

 

Santrauka 

  

Panevėžio miškų urėdijoje veisiasi trijų rūšių elniniai: briedžiai, stirnos, elniai. Daugiausia jie telkiasi 

jaunuolynuose, padarydami jiems nemažai žalos. Tirtuose eglės su pušies priemaiša jaunuolynuose elninių tankis 

neviršijo leistinų normų, todėl medynams padaryta žala didelės neigiamos įtakos  neturėjo. Medynai išliko 

patenkinamos būklės. Panevėžio miškų urėdijoje 2010–2015 metais atkurta 164,6 ha miško.  Skirtingais metais 

atkuriamų miškų plotas  labai skyrėsi, pvz.: 2010 metais – 75,0 , 2011 –16,6 , 2012– 25,7 , 2013 –13,5 , 2014 – 

14,4 , 2015 – 19,4 ha. Vidutiniškai per metus atkuriama 27,4 ha miško. Įvertinus apsaugos priemonių 

panaudojimą Panevėžio miškų urėdijoje nustatyta, kad nuo 2010 iki 2015 metų repelentais buvo apdorota 4624,2 

ha miško želdinių ir žėlinių. Tvoromis nuo 2010 iki 2015 metų buvo apsaugota 202,4 ha miško želdinių ir 

žėlinių. Panaudojant individualias apsaugas buvo apsaugota 30,6 ha ąžuolo sodinukų. Daugiausiai repelentais 

miško želdinių ir žėlinių buvo apdorota 2011 metais, tuo tarpu 2010 metais – mažiausiai – 613,5 ha. Vertinant 

želdinių apsaugos būdą tvėrimą tvoromis  nustatyta, kad daugiausiai želdinių ir žėlinių šiomis apsaugos 

priemonėmis buvo apsaugota 2012 metais – 56,6 ha, o tuo tarpu mažiausiai tvorų tverta buvo 2010 metais – 20,2 

ha. Individualiomis miško apsaugos priemonėmis daugiausiai miško želdinių ir žėlinių buvo apsaugota 2010 

metais – 25,2 ha, mažiausiai – 2013 metais – 0,1 ha. 2014 metais šios apsaugos priemonės Panevėžio miškų 

urėdijoje nebuvo panaudotos.  

 

Pagrindiniai žodžiai: poveikis, želdiniai, apsaugos priemonės.  

 

Įvadas 

 

Žvėrys, kurių beveik pusė yra medžiojamieji (kuriems pagal galiojančius teisės aktus priskiriami gyvūnai, kurie 

dėl savo vertės bei susiklosčiusių tradicijų buvo medžiojami praeityje, yra arba gali būti šiuo metu medžiojami ar gali 

būti medžiojami ateityje) – tai genetiškai, ekologiškai bei ūkiškai vertingi gamtos ištekliai ir  neatskiriama miško biotos 

dalis. Jie turi svarbią formuojančią reikšmę miško ekosistemose, veikia jos sudėtį, dinamiką, gyvybingumą, tvarumą ir  

patys patiria jos atsakomąjį poveikį. Priklausomai nuo gyvūnų ryšių su mišku ir jame esančiais biotopais (pvz., upeliais, 

pelkėmis ir pan.) didžiausią žinduolių biomasę sudaro tipiški miško gyventojai ir mišrių ekotipų (miško ir 

besiribojančių su juo biotopų) rūšys (atitinkamai 42,7 ir 23,5 % visų žinduolių rūšių). Gyvūnų poveikis miškui 

daugiausia reiškiasi mitybiniais ryšiais. Labiausiai susiję su miško augalija dėl savo mitybos specifikos, ypač dėl 

pagrindinių rūšių medžių ūglių pasirinktinio skabymo bei kamienų žievės laupymo, ir savo ekonominiu reikšmingumu 

išsiskiria tikrieji augalėdžiai – elniniai žvėrys.   Šitaip jie mažina produktyviosios miško dalies biomasę bei lemia 

medynų struktūros pasikeitimus. Pagal rūšių kategorijas tikrieji elniniai yra viršaujančios ir kertinės rūšys (“kertiniai 

akmenys”) miško ūkyje – ne tik dėl jų tiesioginės sąveikos su miško augalija, bet ir dėl galimybės provokuoti vabzdžių 

kenkėjų bei fitopatogenų reiškimąsi. Tuo tarpu kiti žinduoliai  augalėdžiai veikia miško augaliją daugiausia misdami 

augalų žaliosiomis dalimis ( pvz., ondatra) arba jie yra sėklaėdžiai (pvz., voverė).  Pagausėjus  bebrų, voverių, pelinių 

graužikų, jų daromas poveikis miškui būna  didesnis,  nors  tesuvartojama apie 1 % fitomasės (Petrov, 1974). Kita 

vertus, bebrų įtaka miško augalijai gali stiprėti netiesiogiai dėl zoogeninių darinių – bebraviečių plėtimosi ir ištisų 

miško kvartalų užtvindymo (Ulevičius 1998; Belova, 1999, 2003). Antros eilės vartotojai – plėšrieji veikia miško 

augaliją netiesiogiai,  o būdami  mitybiniais ryšiais susiję su tiesioginiais augalėdžiais ir  kitais gyvūnais – aukomis. 

Poveikį lajoms daugiausia turi paukščiai, tarp kurių mažai tikrųjų augalėdžių. Žemutinio ardo žolinės dangos  pašarinė 

vertė elniniams yra mažesnė negu laukų ekosistemų ir greičiau  atnaujina fitomasę.  

Vienas iš pagrindinių leistino elninių žvėrių tankumo nustatymo kriterijų yra miškų ūkiui padaryta žala. Jos 

ūkinis įvertinimas padeda objektyviai spręsti apie žvėrių elementarių populiacijų tankumo reguliavimo lygį ir kitų 

medynų apsaugos tikslingumą. Neturint laukinių gyvūnų monitoringo tinklo, sunku sekti ir mažinti jų daromą miškams 

žalą; daugelis gyvūnų trikdomi laiko tarpsniais, kai jie būna jautriausi aplinkos veiksniams (auginant jauniklius arba 

nepakankamos mitybos ir nepalankių aplinkos veiksnių, pvz., žiemos metu) ir atitinkamai keičiasi jų žalos miškui 

pobūdis ir intensyvumas. Neracionaliai naudojami ir medžiojamų gyvūnų ištekliai, kadangi gyvūnų apskaita dažnai yra 

paviršutiniška. Gyvūnai yra palyginti paslankūs žmogiškiesiems veiksniams, tuo tarpu  išlieka konservatyvūs 

gamtiniams veiksniams, prie kurių prisitaikė evoliucijos eigoje. Todėl, tiriant elninių žvėrių daromą žalą  miško 

želdiniams , būtina atsižvelgti į gyvūnų buveinių tinkamumą šalies skirtinguose gamtiniuose regionuose ir  miškų 

kategorijose, gyvūnų daromų miškų ūkiui nuostolių mažinimą, įvertinant vietovės svarbiausius limituojančius veiksnius 

(Padaiga, Belova, 1994), į gyvūnų vietinių populiacijų tankio, rodančio gyvenamųjų sąlygų palankumą, indikatorinę 
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reikšmę. Jis lemia gyvūnų daromos žalos  augalijai intensyvumą bei padarinius, besireiškiančius medynų gyvybingumo, 

fitopatologinių reiškinių, vabzdžių kenkėjų poveikio ir  ekonominiais rodikliais. 

 

Darbo tikslas – įvertinti Panevėžio miškų urėdijoje elninių žvėrių daromą žalą ir apsaugos priemonių panaudojimo 

efektyvumą. 

 

Uždaviniai 

 

• Įvertinti elninių žvėrių daromą žalą. 

• Išanalizuoti želdinių ir žėlinių atsikūrimą.  

• Išanalizuoti apsaugos priemonių naudojamų Panevėžio miškų urėdijoje efektyvumą. 

 

Tryrimų vieta – Panevėžio miškų urėdijos želdiniai ir žėliniai.  

 

Tyrimų objektas – želdiniai ir žėliniai.   

 

 
1 pav. Panevėžio miškų urėdijos želdiniai 

 

Tyrimų metodika 

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika 

reglamentuoja žalos, padarytos medžiojamųjų gyvūnų žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, 

valdytojams ar naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo, piniginės išraiškos 

apskaičiavimą bei nustato pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, kurias turi vykdyti 

žemės ūkio pasėlių savininkas. 

Tikslinės medžių rūšys – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2000 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 459 (Žin., 2000, Nr. 103-3266), nustatyta tvarka parinktos medžių rūšys, kurios pagal 

augimo našumą, medienos kokybę ir miškų funkcinę paskirtį labiausiai atitinka augavietės sąlygas. 

Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško 

ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos 

pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada 

žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti). 

Jaunuolynuose ir vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių (medžių) daliai 

nustatyti vertinamo miško sklypo įstrižainėje kas 25 metrai vienas nuo kito išskiriami apvalūs apskaitos bareliai, kurių 

spindulys – 4 metrai, o plotas – 50 kvadratinių metrų. Atsižvelgiant į sąlyginį želdinių ir žėlinių amžių bei vertinamo 

sklypo plotą, turi būti išskiriami apskaitos bareliai. 

Apskaitos bareliuose apskaitomi tik tikslinės rūšies medeliai (medžiai), suskirstant juos pagal pažeidimo laipsnius pagal 

1 priede pateiktus kriterijus, išskyrus sunykusius dėl netinkamo pasodinimo, kenkėjų, ligų ir meteorologinių veiksnių, 

kurie į apskaitą netraukiami. Vertinant žalą vyresnio amžiaus medynuose, apskaitos bareliuose apskaitomi tik 

perspektyvūs (I–III Krafto klasės) tikslinės rūšies medžiai. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=114602&b=
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Stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių dalis sklype nustatoma pagal šią  formulę: 

m4•100 

X = –––––––––––––– , %            (1) 

m1+m2+m3+m4 

 

čia X – stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių (medžių) dalis %; 

m1 – sveikų ir nedaug pažeistų medelių (medžių) skaičius apskaitos bareliuose vnt.; 

m2 – silpnai pažeistų medelių (medžių) skaičius apskaitos bareliuose vnt.; 

m3 – vidutiniškai pažeistų medelių (medžių) skaičius apskaitos bareliuose vnt., 

m4 – stipriai pažeistų ir žuvusių medelių (medžių) skaičius apskaitos bareliuose vnt. 

Pirmos amžiaus klasės jaunuolynų pažeidimo atveju padarytos žalos piniginė išraiška apskaičiuojama 1 ha miško 

sodinimo išlaidas padauginus iš stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių dalies ir sklypo ploto pagal šią 

formulę: 

Is X P 

N1 = –––––– , Lt          (2) 

100 

čia N1 – žala dėl pirmos amžiaus klasės jaunuolyno pažeidimo Lt; 

Is – 1 ha miško sodinimo išlaidos, nustatytos pagal Miško sodinimo išlaidų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Miškų 

ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus 2000 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 56 (Žin., 2000, Nr. 29-821), Lt/ha; 

X – stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių dalis %; 

P – sklypo plotas ha. 

Tačiau, jeigu bendras gyvybingų medelių skaičius 1 ha pagal nustatytus reikalavimus neatitinka patenkinamos būklės, t. 

y.  nepakankamas medynui suformuoti, tokiu atveju padarytos žalos piniginė išraiška apskaičiuojama laikant, kad 

jaunuolynas yra žuvęs ir jį būtina atsodinti.Tuomet  1 ha miško sodinimo išlaidos padauginamos iš sklypo ploto: 

 

N1 = Is P , Lt .         (3) 

 

Antros amžiaus klasės jaunuolynų ir vyresnio amžiaus medynų pažeidimo atveju žalos piniginė išraiška apskaičiuojama 

įvertinant žalą, susidariusią dėl medienos prieaugio praradimo: 

Ip S X P 

N2 = ––––––––, Lt ;  (4) 

100 

čia N2 – žala dėl medienos prieaugio praradimo Lt;Ip – medienos prieaugio praradimo nuostoliai, iškertant nebrandžius 

1,0 skalsumo medynus, nustatyti pagal Nuostolių dėl medienos prieaugio ir padaringumo praradimo, kai iškertamas 

nebrandus medynas, apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus 2000 

m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 56 (Žin., 2000, Nr. 29-821), Lt/ha; 

S – medyno skalsumas. 

Tačiau, jeigu bendras gyvybingų medelių (medžių) skaičius 1 ha pagal nustatytus reikalavimus neatitinka patenkinamos 

būklės, t. y. yra nepakankamas medynui suformuoti, tokiu atveju padarytos žalos piniginė išraiška apskaičiuojama 

laikant, kad medynas yra žuvęs ir jį būtina iškirsti bei atkurti. Tokiu atveju medienos prieaugio praradimo nuostoliai, 

iškertant 1 ha nebrandaus medyno, padauginami iš skalsumo ir sklypo ploto bei pridedamos miško sodinimo išlaidos: 

N2 = Ip S P+N1, Lt  .     (5) 

Kai miško želdiniai ar žėliniai medžiojamųjų gyvūnų (pvz., bebrų) visiškai sunaikinami visame ar tik dalyje sklypo, 

tokiu atveju apskaitos bareliai yra neišskiriami ir stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medelių (medžių) dalis 

nenustatinėjama. Nustačius sunaikintų želdinių ar žėlinių plotą, žalos piniginė išraiška apskaičiuojama pagal Nuostolių 

dėl medienos prieaugio ir padaringumo praradimo, kai iškertamas nebrandus medynas, apskaičiavimo metodiką ir 

Miško sodinimo išlaidų apskaičiavimo metodiką. 

 

Rezultatai 

Miško atkūrimo želdiniais ir žėliniais dinamika Panevėžio miškų urėdijoje per paskutiniuosius 

penkerius metus. Daugiausiai miško Panevėžio miškų urėdijoje buvo atkurta 2010 metais: miško želdiniais buvo atkurta 

34 ha, o mišriuoju būdu, tai yra miško žėliniais ir žėlinias – 41 ha. Mažiausiai miško per pastaruosius penkerius metus 

buvo atkurta 2013 metais, miško želdiniais   – 1,4 ha, o tuo tarpu miško žėliniais buvo atkurta 12,1 ha. Atlikus miško 

atkūrimo vertinimą patebėta, kad daugiausiai miško Panevėžio miškų urėdijoje buvo atkurta mišriuoju želdinimo- 

žėlimo būdu.  

Panevėžio miškų urėdijoje 2010–2015 metais atkurta 164,6 ha miško.  Skirtingais metais atkuriamų 

miškų plotas  labai skyrėsi: 2010 metais – 75,0, 2011  –16,6 , 

2012 – 25,7 , 2013  13,5 , 2014  – 14,4 , 2015  – 19,4 ha. Vidutiniškai per metus atkuriama 27,4 ha miško. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=98486&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=98486&b=
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1. 2 pav. Miško atkūrimas Panevėžio miškų urėdijoje 

 

Dalis želdinių Panevėžio miškų urėdijoje nuo elninių žvėrių apsaugomi mechaninėmis, individualiomis ir  

cheminėmis priemonėmis. Daugiausiai miško želdinių ir žėlinių Panevėžio miškų urėdijoje buvo apsaugota apdorojant 

jaunuolynus repelentais. Taip pat buvo panaudotos individualios apsaugos priemonės ąžuoliukams  ir  tveriamos tvoros.  

Įvertinus apsaugos priemonių panaudojimą Panevėžio miškų urėdijoje nustatyta, kad nuo 2010 iki 2015 metų 

repelentais buvo apdorota 4624,2 ha miško želdinių ir žėlinių. Tvoromis nuo 2010 iki 2015 metų buvo apsaugota 202,4 

ha miško želdinių ir žėlinių. Panaudojant individualias apsaugas buvo apsaugota 30,6 ha ąžuolo sodinukų.  

 Daugiausiai repelentais miško želdinių ir žėlinių buvo apdorota 2011 metais, tuo tarpu 2010 metais – 

mažiausiai – 613,5 ha. Vertinant želdinių apsaugos  tvoromis būdą nustatyta, kad daugiausiai želdinių ir žėlinių šiomis 

apsaugos priemonėmis buvo apsaugota 2012 metais – 56,6 ha, o tuo tarpu mažiausiai tvorų tverta buvo 2010 metais – 20,2 

ha. Individualiomis miško apsaugos priemonėmis daugiausiai miško želdinių ir žėlinių buvo apsaugota 2010 metais – 25,2 

ha, mažiausiai – 2013 metais – 0,1 ha. 2014 metais šios apsaugos priemonės Panevėžio miškų urėdijoje nebuvo panaudotos.  

 
2. 3 pav. Apsaugos priemonių panaudojimas Panevėžio miškų urėdijoje 2010–

2015 metais 

 

Iš cheminių apsaugos priemonių yra naudojamas repelentas Cervacol extra ir Trico  
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3. 4 pav. Jaunuolynų apdorojimas repelentais 

 
Iš mechaninių apsaugos priemonių yra naudojamos tvoros, vielos tinklas, individualios apsaugos.  

Panevėžio miškų urėdijoje veisiasi trijų rūšių elniniai: briedžiai, stirnos, elniai. Daugiausia jie telkiasi 

jaunuolynuose, padarydami jiems nemažai žalos. Tirtuose eglės su pušies priemaiša jaunuolynuose elninių tankis 

neviršijo leistinų normų, todėl medynams padaryta žala didelės neigiamos įtakos  neturėjo. Medynai išliko 

patenkinamos būklės. Daugiausia medynų pažeista 2010 m. želdinių plote, mažiausiai – 2013 m. plote. Atitinkamai 

daugiausiai nuostolių patyrė 2010 m. ir mažiausiai – 2013 m. želdiniai.  Kuo didesni medeliai, tuo labiau jie buvo 

skabomi. Labiausiai medynus žalojo briedžiai ir elniai bei briedžiai ir stirnos, mažiausiai – stirnos. Skabymo 

intensyvumą lėmė didėjantis arba mažėjantis elninių žvėrių tankis Panevėžio miškų urėdijos plote, medynų amžius, 

aukštis ir rūšinė sudėtis, taip pat antropogeninė veikla: ugdymo kirtimai, kultūrų auklėjimas. Aukštesni medeliai 

skabomi labiau nei mažesni. Pagal rūšinę sudėtį medynuose vyravo eglė, tačiau pušis skabyta intensyviausiai. 

Didžiausias elnių ir stirnų bei mažiausias briedžių tankis lėmė, jog skabymui dažniau pasirenkama pušis.  

Daugiausia plotų yra nuo 0,5 iki 1,5 ha. Šiems plotams padaryta mažesnė žala. Taigi, kuo plotas didesnis, tuo 

daugiau žalos jame padaryta, nes didesniame plote žvėrys randa daugiau pašarų, todėl dažniau juose telkiasi ir gyvena. 

Didėjanti elnių ir stirnų populiacija lėmė didesnį pušų skabymą, mažėjanti briedžių populiacija lėmė  intensyvesnį  pušų 

skabymą žiemos ganyklose. 

Atlikus išlaidų ir žėlinių, apsaugotų skirtingomis apsaugos priemonėmis, vertinimą, nustatyta, kad daugiausiai 

išlaidų Panevėžio miškų urėdija patyrė 2012 metais, nors tuo tarpu dugiausiai miško želdinių ir žėlinių apsaugota buvo 

2011 metais. Mažiausiai išlaidų Panevėžio miškų urėdija patyrė 2013 metais, nors mažiausiai želdinių buvo apsaugota 

2015 metais. Taigi kasmet Panevėžio miškų urėdijoje želdinių ir žėlinių prevencinėms priemonėms nuo medžiojamųjų 

žvėrių daromos žalos diegti buvo išleista vidutiniškai po 62860,00 Eur per metus.  
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4. 5 pav. Medžiojamųjų žvėrių daromos žalos prevencinių priemonių išlaidų 

santykis su želdinių ir žėlinių apsauga  

 

Išvados 

 

1. Panevėžio miškų urėdijoje 2010–2015 metais atkurta 164,6 ha miško. Vidutiniškai per metus atkuriama 27,4 

ha miško. 

2. Įvertinus apsaugos priemonių panaudojimą Panevėžio miškų urėdijoje nustatyta, kad nuo 2010 iki 2015 metų 

repelentais buvo apdorota 4624,2 ha miško želdinių ir žėlinių. Tvoromis nuo 2010 iki 2015 metų buvo 

apsaugota 202,4 ha miško želdinių ir žėlinių. Panaudojant individualias apsaugas buvo apsaugota 30,6 ha 

ąžuolo sodinukų.  

3. Atlikus išlaidų ir žėlinių, apsaugotų skirtingomis apsaugos priemonėmis, vertinimą, nustatyta, kad daugiausiai 

išlaidų Panevėžio miškų urėdija patyrė 2012 metais, nors tuo tarpu dugiausiai miško želdinių ir žėlinių 

apsaugota buvo 2011 metais. Mažiausiai išlaidų Panevėžio miškų urėdija patyrė 2013 metais, nors mažiausiai 

želdinių buvo apsaugota 2015 metais. Kasmet Panevėžio miškų urėdijoje želdinių ir žėlinių prevencinėms  

priemonėms  nuo medžiojamųjų žvėrių daromos žalos diegti  buvo išleista vidutiniškai po 62860,00 Eur per 

metus.  
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DIFFERENT PROTECTION USE EFFICIENCY IN PANEVEZYS FOREST ENTERPRISE  
 

Albertas Mikašauskas 

 

Summary 

 

In Panevezys forest enterprise breed three types of deer: moose, roe deer, deer. Most are concentrated in the 

young, making them significant damage. Analyzed with spruce pine impurity in young deer density did not 

exceed the permissible norms, therefore, stands damage to a significant negative impact they had. Stands 

remained in satisfactory condition. Panevezys forets enterprise 2010 - 2015 was afforested to 164.6 ha. On a year 

playback forest area quite significantly differed: in 2010 - 75.0 ha, 16.6 ha in 2011 In 2012 - 25.7 ha, 13.5 per 

cent in 2013 ha, in 2014 - 14.4 ha, in 2015 - 19.4 ha. The average yearly restored 27.4 ha. The evaluation of the 

use of protective measures Panevezys forest enterprise found that from 2010 to 2015 were treated with repellents 
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4624.2 ha of forest plantations. Fences from 2010 to 2015 were protected 202,4 ha of forest plantations. Using 

personal protection was secured 30.6 ha of oak trees. Most repellents forest plantations were treated in 2011, 

while in 2010 - at least 613.5 ha. The evaluation method of plantation protection fencing fences showed that 

most plantations these safeguards were protected in 2012 - 56.6 ha, while at least fences tverta was in 2010, 20.2 

ha. Individual forest protection measures mainly forest plantations and precommercial was protected in 2010, 

25.2 ha, at least - in 2013 - 0.1 ha. It should also be noted that in 2014 these safeguards in Panevezys forest 

enterprise has not been used. 

 

Keywords: influence, afforestment, protection. 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija  
 

UPINIO BEBRO (CASTOR FIBER) POPULIACIJOS BŪKLĖ PAKRUOJO MIŠKŲ 

URĖDIJOJE 

 
Robertas Vytautas PAUKŠTĖ 
 

Santrauka 

 

Lietuvos teritorijoje 19 amžiaus pabaigoje intensyvi žmogus ūkinė veikla lėmė upinių bebrų (Castor fiber) 

skaičiaus sumažėjimą iki kritinės ribos. Vėliau, 20 amžiaus viduryje, upinio bebro populiacija pradėjo didėti  ir 

šiuo metu siekia 44 tūkstančius individų.  2014–2015 metų laikotarpiu Pakruojo miškų urėdijoje aptiktos 145 

bebrų šeimos 29 600 hektarų plote. Upiniai bebrai trijose Pakruojo miškų urėdijos girininkijose užtvindė 40 

hektarų miško plotą, dėl to savininkai patyrė apie 80 000 eurų vertės nuostolius. Atlikus anketinę visuomenės  

apklausą (90 respondentų), nustatyta, kad auganti upinių bebrų populiacija ir jų vykdomos veiklos žala miškų ir 

žemės ūkių savininkams skatina neigiamą nuomonę apie šiuos graužikus. 

 

Pagrindiniai žodžiai: upinis bebras, patvanka, populiacijos augimas, Pakruojo miškų urėdija, anketinė apklausa. 

 

Įvadas 

 

Dabartiniu metu upiniai bebrai (Castor fiber) plačiai paplitę Europoje ir Azijoje. Tačiau XX a. pradžioje 

Lietuvos teritorijoje dėl padidėjusios žmogaus ūkinės veiklos šių graužikų populiacija buvo pasiekusi kritinę, išnykimo 

ribą (Jasiulionis, 2007). Nuo penkto dešimtmečio Lietuvoje bebrų skaičius vėl didėjo ir 2014 m., apskaitų duomenimis, 

siekė 44,4 tūkst. individų (Rukaitė, 2015). 2015 metais Lietuvoje buvo sumedžioti 19544 bebrai, t. y. 2195 individais 

mažiau nei 2014 metais (www.ami.lt). Šių gyvūnų medžioklės masto sumažėjimą lemia įvairios priežastys, viena iš jų   

– ankščiau labai vertinti bebrų kailiai ir  sruogliai rinkoje tapo nebepaklausūs. 

Upinis bebras – stambiausias graužikas Lietuvoje, kurio svoris siekia iki 40 kg. Aptakus, verpstiškos formos 

kūnas ir galinių kojų pirštai, sujungti plaukiamosiomis plėvėmis, leidžia laisvai judėti vandenyje (Rimkevičienė, 2008). 

Dideli, lenkto kalto pavidalo, oranžinės spalvos kandžiai abiejuose žandikauliuose pritaikyti graužti medžiams, 

smulkioms šakelėms ir medžių žievei. Tai yra pagrindinis bebrų maisto šaltinis (Palionienė, 1970). Upiniai bebrai 

gyvena įvairiuose biotopuose (lauko, pelkių ir miškų) šeimomis po 4–6 individus, tačiau didesnėse bebravietėse galima 

rasti net iki 20 šių graužikų (Jasiulionis, 2007; Rimkevičienė, 2008). Gyvenamojoje teritorijoje bebrai, statydami 

užtvankas, keičia kraštovaizdį, todėl yra vertinami prieštaringai. Šie graužikai, pastatę užtvankas upėse, melioracijos 

grioviuose ar upeliuose, sulėtina vandens tėkmę ir dėl tos priežasties pakyla vandens lygis bei užliejami miškų ir žemės 

ūkio paskirties plotai (Ribikauskas, 2014). Tokiose teritorijose pradeda formuotis naujos fitocenozės: patvankose 

suželia šlapiamėgiai augalai, o medžiai, netoleruojantys didelio drėgmės kiekio, nudžiūsta. Dėl bebrų graužiamosios 

veiklos sumažėja minkštųjų lapuočių, tačiau padidėja žolininių augalų bioįvairovė (Rimkevičienė, 2008). Taip pat 

patvenktose upėse sudaromos palankesnės sąlygos veistis vandens paukščiams, ropliams, tam tikriems vabzdžiams bei 

žuvims (Ribikauskas, 2014).  

Pakruojo miškų urėdija, įkurta 1925 m., šiuo metu apima 6 girininkijas: Linkuvos, Sukmedžio, Gedžiūnų, 

Pakruojo, Klovainių ir Rozalimo. Valstybinės reikšmės miškai užima 18 300 ha plotą, rezervuoti privatizavimui – 2 200 

ha, o privatūs miškai – 9 100 ha. Ši urėdija užsiima privalomomis miško ūkio, medienos pardavimo, medžioklės, 

melioracijos priežiūros bei kitomis veiklomis. Pakruojo miškų urėdijoje „Gedžiūnų“ profesionalios medžioklės plotuose 

vykdomas laukinių gyvūnų populiacijos reguliavimas (www.pakmu.lt). Remiantis aplinkos ministro įsakymu  „ Dėl 

bebrų populiacijos gausos reguliavimo“, bebrų medžiojamuoju laikotarpiu (nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.) 

likviduojamos užtvankos melioracijos grioviuose ir upėse, iškilus medelynų užliejimo rizikai (Valstybės žinios, 2003). 

Taip pat bebrų populiacijos valdymas yra svarbus urėdijai, nes padidėjęs šių graužikų skaičius kelia grėsmę 

melioracijos sistemoms, kurių tvarkymui kiekvienais metais yra skiriamos lėšos, 2014 m. duomenimis tam buvo skirta 

50 000 litų. Taigi upinio bebro populiacijos būklės įvertinimas gali suteikti naudingos informacijos ir prognozuoti 

galimus šių gyvūnų veiklos padarinius. 

 

Tyrimo tikslas – ištirti upinio bebro (Castor fiber) populiacijos būklę ir jų daromą žalą gamtai Pakruojo miškų 

urėdijoje. 

 

Tyrimo uždaviniai 

 

1. Nustatyti bebrų šeimų skaičių Pakruojo miškų urėdijos skirtingose girininkijose. 

2. Ištirti bebrų veiklos padarinių – patvankų – mastus Pakruojo miškų urėdijoje. 

3. Išsiaiškinti, kaip vykdoma bebrų populiacijos mažinimo ir reguliavimo politika Pakruojo miškų urėdijoje. 

4. Išanalizuoti visuomenės požiūrį į bebrus ir jų veiklą. 
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Tyrimo objektas – upinio bebro (Castor fiber) populiacija Pakruojo miškų urėdijoje. 

 

Tyrimo metodai. Tyrimas vykdytas 2014–2015 metais. Atlikta mokslinės literatūros analizė, įvertintos Pakruojo miškų 

urėdijos teritorijoje esančios bebravietės .  Anketavimo būdu vykdyta gyventojų apklausa, atlikta jos analizė ir rezultatų 

vertinimas. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Atliekant tyrimą buvo pasirinkti skirtingi metodai, kurie leistų efektyviau įvertinti bebrų populiacijos būklę ir 

šių graužikų vykdomos žalos mastus Pakruojo miškų urėdijoje. Remiantis kartografine urėdijos medžiaga, pateikiami 

rastų bebraviečių skaičiai skirtingose girininkijose (1 pav.). Daugiausia bebraviečių buvo aptikta Pakruojo (45) ir 

Rozalimo (32) girininkijose. Šiek tiek mažiau užfiksuota Linkuvos plotuose – 26. Mažiausiai bebraviečių nustatyta 

Klovainių (15), Sukmedžio (14) ir Gedžiūnų (13) girininkijose.  

 

 
 

1 pav. Bebraviečių skaičius skirtingose Pakruojo miškų urėdijos girininkijose , 2015 m. 

Taip pat buvo stebimas pagrindinis bebrų veiklos padarinys – miškų užliejimas (2 pav.). Remiantis Pakruojo 

miškų urėdijos 2015 m. duomenimis, Rozalimo girininkijoje užlietas didžiausias miškų plotas – 22 ha. Kituose miško 

plotuose bebrų daromos žalos mastas mažesnis, buvo užlieta 15 ha Sukmdežio ir 3 ha Gedžiūnų girininkijų miškų. 

Klovainių, Linkuvos ir Pakruojo miškuose šių graužikų veiklos žymių nepastebėta. Išanalizavus šiuos rezultatus, galima 

teigti, kad Pakruojo miškų urėdijoje 2015 metais 29 600 ha teritorijoje aptiktos  145 bebrų šeimos ir dėl jų vykdomos 

veiklos buvo užlieta 40 ha miškų ploto.  

Tyrimo metu buvo analizuojamas ir bebrų populiacijos gausos reguliavimo metodų, naudojamų urėdijoje, 

efektyvumas. Pagal 2013–2015 m. statistinius duomenis, Pakruojo miškų urėdija vidutiniškai per metus išleido 225 

eurus užtvankoms ardyti. Atliekant šį darbą nustatyta, kad per analizuojamąjį 2014–2015 metų laikotarpį Pakruojo 

miškų urėdijoje išardytos 36 užtvankos pagal bebrų populiacijos reguliavimą reglamentuojančius teisės aktus. Vėliau 

stebint bebrų veiklą išardytų bebraviečių teritorijose nustatyta, kad septynios iš sunaikintų užtvankų nebuvo perstatytos. 

Kitose 29 bebravietėse užtvankos atstatytos per skirtingą laikotarpį: 14 – per pirmąją parą, 8 – per antrą, 6 – per savaitę 

ir 1 – per mėnesį. Taigi gauti rezultatai rodo, kad bebrai yra sėslūs gyvūnai, jie grįžta į savo bebravietę, o jų populiacijai 

mažinti neužtenka pasitelkti užtvankų ardymo metodo.  
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2 pav. Dėl bebrų veiklos užliejami miško plotai (ha) skirtingose Pakruojo miškų urėdijos girininkijose, 2015 m. 

 

Medžioklės plotuose esančiose bebravietėse bebrų populiacijos mažinimo politika vykdoma pasitelkiant 

medžiotojus. Pagal 2012–2015 metų medžioklės duomenis,  daugiausia bebrų (313 individų) sumedžiota per 2014–2015 

metų medžioklės sezoną (3 pav.). Ankstesnių metų duomenimis, šių graužikų sumedžiota mažiau: per 2013–2014 m. 

medžioklės sezoną – 235 gyvūnai, o per 2012–2013 m. – 194. Taigi, vertinant gautus rezultatus, galima teigti, jog bebrų 

sumedžiojimas Pakruojo urėdijoje ketverius metus iš eilės didėjo, o medžioklė yra alternatyvi priemonė užtvankų 

ardymui ir veiksmingai mažina šių gyvūnų populiaciją. 

 
3 pav. Bebrų sumedžiojimas Pakruojo miškų urėdijoje 2012–2015m.  medžioklės sezonais 

Šio mokslinio tyrimo metu buvo sukurta anketa ir  atlikta Pakruojo rajono gyventojų apklausa ir jos analizė. 

Anketavimu buvo siekta išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie bebrų teikiamą naudą ir  daromą žalą. Iš viso buvo 

apklausta 90 respondentų. Respondentų atsakymai į klausimą apie bebrų įtaką gamtai paskirstė įvairiai: daugiau nei 

pusė apklaustųjų (52 % ) teigė, kad jie yra nepatenkinti bebrų įtaka aplinkai, 16 %  respondentų teigiamai įvertino bebrų 

veiklos rezultatus, o 24 nesidomėjo bebrų poveikiu gamtai. Taip pat buvo nagrinėjamas tolerantiškumas šių graužikų 

populiacijos gausai. 50 % respondentų teigė, kad bebrų skaičius galėtų sumažėti ir tik 5 %  apklaustųjų tvirtino, jog 

bebrų populiacija galėtų išaugti. Beveik pusė respondentų (45 % ) teigė, jog dabartinis bebrų skaičius turėtų nekisti ir 

ateityje. Pagal anketoje pateiktus atsakymus buvo analizuojamas gyventojų tolerantiškumas bebrų statomoms 

užtvankoms ir jų daromam poveikiui Lietuvos kraštovaizdžiui. 70 %  respondentų tvirtino, kad užtvankos gadina 

kraštovaizdį, o 30 %  apklaustųjų teigė, jog bebrai teigiamai veikia kraštovaizdį. Apibendrinant anketinės analizės 

duomenis nustatyta, jog, vertinant bebrus ir jų poveikį aplinkai,  visuomenė pasiskirsčiusi į dvi beveik lygias dalis ir 

apie 50 %  visuomenės bebrų veiklą vertina neigiamai.  
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Išvados 

 

1. Tyrimų laikotarpiu Pakruojo miškų urėdijoje buvo aptiktos 145 bebrų šeimos 29 600 ha plote. Šešiose 

girininkijose bebraviečių pasiskirstymas yra netolygus. 

2. Trijose urėdijos girininkijose bebrams vykdant savo veiklą buvo užlieta 40 ha žemės ploto ir padaryta 80 000 

eurų žala Pakruojo miškų savininkams.  

3. Upinio bebro Pakruojo miškų urėdijoje sumedžiojama 1,5 karto daugiau, lyginant su paskutinių trijų 

medžioklės sezonų rezultatais. Bebrų populiacijos mažinimas turėtų būti vykdomas derinant užtvankų ardymo 

ir  bebrų medžioklės metodus, nes pavienis jų taikymas neturi pakankamo poveikio.  

4. Dėl didėjančios bebrų populiacijos, didesnės žalos fiziniams ir juridiniams asmenims (ūkininkams, 

miškininkams) visuomenėje paplitusi neigiama nuomonė apie bebrus ir jų poveikį gamtai. Taigi bebrų 

populiacijos būklė ateityje priklausys ne tik nuo jiems tinkamų biotopų tam tikroje teritorijoje, tačiau ir nuo 

neigiamos gyventojų nuomonės apie juos, kas galbūt paskatins medžiotojus dar intensyviau medžioti šiuos 

graužikus. 

 

Literatūra 

 

1. Aplinkos ministerijos tinklalapis: www.ami.lt 

2. Aplinkos ministro įsakymas Nr. 265// Valstybės žinios, Nr. 55 – 2467, 2003. 

3. Jasiulionis M. Bebrų (Castor fiber) poveikis ir jo tendencijos melioracijos sistemose// Magistro darbas, 

Vilniaus universitetas, 2007. 

4. Pakruojo miškų urėdijos informacinė svetainė: www.pakmu.lt 

5. Palionienė A. Upinis bebras. Vilnius, 1970, 3–10 p. 

6. RibikauskasV. Girių piligraimas – bebras// Žurnalas „Mano ūkis“, 2014 m. spalis.  

7. Rimkevičienė D. Europinio bebro (Castor fiber) Lietuvos populiacijos genetinio giminingumo įvertinimas 

atsitiktinai padaugintos polimorfinės DNR metodu// magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo 

universitetas, 2008. 

8. Rukaitė T. Bebrų įtaka aplinkai Tauragės miškų urėdijos Obelyno girininkijoje// Magistro baigiamasis darbas, 

Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015.  

 

EUROPEAN BEAVER (CASTOR FIBER) STATE OF POPULATION IN PAKRUOJIS 

FOREST ENTERPRISE 
 

Robertas Vytautas PAUKŠTĖ 
 

Summary 
 

On territory of Lithuania the increase of human activity reduced the beaver population to critical evanescence 

limit. From middle of the 20th century beaver population expanded to 44 416 rodents nowadays. There was 

discovered 145 beavers families in 29 600 ha area of Pakruojis forest enterprise. On three rangeries beavers 

flooded 40 ha of lands and made about 80 000 euros damage to owners of the woods. The growing beavers 

population and their damage negativly changed community opinion about these rodents and their impact of the 

enviroment.  
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija  

 

PERINČIŲ PAUKŠČIŲ BENDRIJŲ DINAMIKA ATŽELIANČIOSE PUŠYNŲ 

KIRTAVIETĖSE 

 
Gytis TUMĖNAS 

 

Santrauka 

 

Perinčių paukščių bendrijų dinamikos tyrimai buvo atlikti Zarasų miškų urėdijos Salako ir Gražutės girininkijų 

miškų masyvuose 2013 ir 2015 metais. Duomenys rinkti plynai kirstose pušynų kirtavietėse. Seniausios tirtos 

atželiančios kirtavietės 2015 metų apskaitose – 17 metų. Kirtavietėse buvo taikomas dvikartinio kartografavimo 

metodas, kuomet kiekviena kirtavietė per veisimosi sezoną apskaitoma du kartus. Nustatyta, kad per dvejus 

metus paukščių gausa padidėjo 9,7 %, labiausiai jaunose kirtavietėse – 15,1 %, vidutinio amžiaus kirtavietėse – 

7,6 %, senose – 7,4 %. Paukščių tankumas (porų/ 10 ha) taip pat padidėjo, išskyrus vidutinio amžiaus kirtaviete, 

kuriose tankumas beveiknepakito. Daugiausia rūšių užfiksuota senose kirtavietėse, mažiausiai – šviežiose. 

Lyginant dvejas apskaitas, rūšių skaičius labiausiai padidėjo senose kirtavietėse (14,1 %), vidutinio amžiaus – 

5,4 %, jaunose – sumažėjo 3,7 %. 

 

Pagrindiniai žodžiai: paukščių bendrijų dinamika, plynos kirtavietės, dvikartinis kartografavimas. 

 

Įvadas 

 

Plynųjų kirtimų metu stipriai keičiamas kraštovaizdis, dėl to kečiasi irbiologinė įvairovė. Apie trečdalį Lietuvos 

apima miškai. Jie tvarkomi pagal tam tikrus apribojimus. Pavyzdžiui, I grupės miškuose (rezervatuose) taikomi 

didžiausi apribojimai,  ten praktiškai nieko negalima daryti, tačiau jų plotai yra per maži, kad būtų išsaugotos paukščių 

populiacijos, todėl labai svarbūs ūkiniai miškai, kurių Lietuvoje yra daugiausia. Juose ūkininkavimo režimas itin 

svarbus, – ne tik tenkinti medienos poreikius, tačiau ir nepažeisti esamų ekosistemų. Reikia, kad kirtimai kuo labiau 

derintųsi prie natūralios aplinkos, kad imituotų natūralioje aplinkoje vykstančius procesus, nes biologinė įvairovė yra 

gerai prisitaikiusi prie natūralių gamtos reiškinių, ožmogaus veikla, kuri neturi natūralių analogų gamtoje, biologinei 

įvairovei dažnai gali tapti pražūtinga (Kurlavičius, 2006). 

Ilgalaikiam kraštovaizdžio biologinės įvairovės didinimui bei išlaikymui io labai svarbi natūralių buveinių 

fragmentacija bei izoliacija. Fragmentas (komponentas) – tai tam tikra teritorija kraštovaizdžio mozaikoje, kontrastinga 

dėl savo savybių su greta esančiomis teritorijomis (ekotopais) ir turi aiškias ribas (Kotliar, 1990). Buveinių 

išskirtinumas daro didelę įtaką gyvūnams, kuriems išgyventi reikalinga tam tikra susidariusi buveinių struktūra. Būtent 

nuo buveinių priklauso, kokios rūšys ten aptinkamos (net ir gaisraviečių rūšys). P. Kurlavičius (2005) nurodo, kad 

svarbiausia nykimo priežastis yra ta, kad gyvūnams bei augalams sunkiau plisti izoliuotame bei fragmentiškame 

kraštovaizdyje. Rūšių išnykimą labiau veikia ne fragmentacijos procesas, bet tinkamų gyventi buveinių ploto mažėjimas 

(Fahrig, 1999). Dėl fragmentacijos gausėjapakraščių,  todėl miško paukščių rūšys, taip pat uoksuose perintys paukščiai, 

traukiasi. Tačiau pakraščio rūšims, intensyvaus miškų ūkio bei universalias rūšims tai turi teigiamą įtaką (Jokimäki, 

Huhta, 1996). Manoma, kad svarbesni brandūs medynai, tačiau gyvūnų mėgstamos ir mažos (0,3 ha), plynos, tolygiai 

išdėstytos kirtavietės (Rolstad, 1989). Pagal teoriją, rūšys pradeda nykti, kai tinkama gyvenamoji aplinka sumažėja iki 

10–30 procentų tam tikrame kraštovaizdyje. Miško fragmentacijos poveikis paukščių populiacijai yra kompleksinis ir 

specifinis kiekvienai rūšiai (Radford et al., 2005). 

ųAtželiančiose kirtavietėse susidaro trumpalaikės paukščių bendrijos. Tikslingai vykdant ūkinę veiklą galima 

sudaryti geresnes sąlygas paukščių bendrijoms. Atliekant tyrimą buvo bandoma išsiaiškinti, kaip keičiasi paukščių 

bendrijos senstant kirtavietėms. 

Darbo tikslas – nustatyti perinčių paukščių bendrijų pokyčius  plynose pušynų kirtavietėse. 

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti paukščių bendrijas kirtavietėse. 

2. Nustatyti paukščių bendrijos gausos pasiskirstymo dėsningumus kirtavietėse. 

3. Nustatyti paukščių bendrijos tankumo dėsningumus kirtavietėse. 

4. Nustatyti paukščių bendrijos rūšių skaičiaus dėsningumus kirtavietėse. 

 

Tyrimo objektas ir vieta 

 

Tyrimo objektas – plynai kirstų pušynų kirtaviečių paukščių bendrijos. Tyrimai atlikti 2013 ir 2015 metais, 

Zarasų miškų urėdijos, Salako ir Gražutės girininkijų pušynų kirtavietėse. 
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Tyrimų metodika 

Taikytas dvikartinio kartografavimo metodas, kuomet kiekvienoje kirtavietėje apskaitos atliekamos du kartus. 

Pirmosios apskaitos laikas priklauso nuo pavasario ankstumo, bet paprastai pirmoji apskaita buvo atliekama nuo 

balandžio vidurio iki gegužės vidurio, o antroji –  nuo pirmosios apskaitos pabaigos iki birželio vidurio. Apskaitos 

pradedamos kuo anksčiau, vos pradėjus švisti, o baigiamos maždaug 4,5 valandos nuo saulės patekėjimo, kuomet 

paukščių aktyvumas sumažėja. Taip pat buvo atsižvelgiama ir į oro sąlygas.  Lietingais rytai apskaitos nebuvo 

vykdomos, nes duomenys būtų netikslūs dėl nedidelio paukščių aktyvumo. 

Pirmiausiai atvykus į kirtavietę ji buvo apeinama aplinkui ties kirtavietės ribasu mišku, žymimos pakraščio 

paukščių rūšys. Apėjus aplinkui, visa kirtavietė išvaikštoma valksmais kas 25 metrus ir žymimos kirtavietės rūšys. 

Paprastai nesenose kirtavietėse, kur pušys dar nedidelės, apskaitos vykdomos greičiau, o senesnėse reikia daugiau laiko. 

Skirta apie10–15 minučių vienam hektarui kirtavietės. Mažose kirtavietėse geriau buvo ne vaikščioti, o nejudant 

pastovėti ir fiksuoti paukščius. 

Pirminiai duomenys buvo fiksuojami į sąsiuvinį su kirtaviečių brėžiniais, vėliau analizuojami, grafikai braižomi 

kompiuterine programa Microsoft Excel. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Salako ir Gražutės girininkijų miškų masyvuose apskaitos buvo atliktos 42 plynose pušynų kirtavietėse. Šios 

kirtavietės 2013 metais buvo atrinktos, kad atitiktų dydžio (iki 0,5 ha, 0,5–1,5 ha, 1,5–5 ha, >5 ha) ir amžiaus (jaunos,1–

3 m.), vidutinio amžiaus, 4–7 m., senos, 7–15 m.) kriterijus. Bendrai kirtavietės apėmė apie 76 ha plotą. Nustatyta, kad 

kirtavietėms senstant, bendras užregistruotų paukščių porų skaičius didėja. Per 2 metus, nuo 2013 m. iki 2015 m., 

padidėjo 9,7 % (1 pav.). 

 

 
1 pav. Bendras užregistruotų paukščių porų skaičius 2013 m. ir 2015 m. 

 

Iš viso 2013 m. kirtavietėse buvo užregistruotos 33 skirtingos paukščių rūšys, 2015 m. – 35,prisidėjo paprastoji 

raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) ir sketsakalis (Falco subbuteo). Pagal 2015 metais surinktus duomenis, 

pagrindinės paukščių rūšys, aptinkamos pušynų kirtavietėse, yra pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) – 31 pora, 

kikilis (Fringilla coelebs) – 45poros, liepsnelė (Erithacus rubecula) – 24 poros, kuodotoji zylė (Parus cristatus) – 15 

porų, didžioji zylė (Parus major) – 31 pora, ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) – 30 porų, pilkoji zylė 

(Parus palustris) – 12 porų, miškinis kalviukas (Anthus trivialis) – 22 poros. Kitų rūšių aptinkama rečiau.  

Analizuojant paukščių gausos ypatumus pagal kirtavietės plotą nustatyta, kad didžiausia gausa pasižymi didelės 

kirtavietės. Taip pat gausa didėja ir didėjant kirtavietės amžiui. Mažiausia gausa pasižymi šviežios mažos kirtavietės, 

tačiau nuo 2013 m. iki 2015 m. jauniausiose kirtavietėse gausa padidėjo labiausiai– 15,1 %, vidutinio amžiaus – 7,6 %, 

senose – 7,4 % (2 pav.). Paukščių gausa staigiausiai didėja iki 2 ha kirtavietėse, vėliau ši tendencija ne tokia ryški. 
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2 pav. Paukščių gausos priklausomybė nuo kirtavietės ploto. 

 

Pagal gautas paukščių gausos priklausomybes nuo kirtavietės dydžio buvo skaičiuojama porų tankumo 10 ha 

priklausomybė nuo kirtavietės dydžio, remiantis dvejų metų duomenimis. Nustatyta, kad didžiausias porų tankumas yra 

senose kirtavietėse, mažiausias – jaunose. Vidutinio amžiaus kirtaviečių paukščių porų tankumas mažesnis negu senų 

tik mažose kirtavietėse, o kirtaviečių plotams didėjant,  jis susilygina su senosiomis. Nustatyta, kad porų tankumas 

labiausiai padidėjo senose kirtavietėse – 23 %dėl poros mažų kirtaviečių, kurias įtraukus į apskaitą gaunamas šiek tiek 

iškreiptas vaizdas. Atmetus dvi kirtavietes ir perskaičiavus iš naujo, lieka tik 4,8 %. Vidutinio amžiaus kirtavietėse 

tankumas praktiškai nepakito, o jauniausiose padidėjo 7,6 %. Matyti, porų tankumas didžiausias mažose kirtavietėse, o 

kirtavietės plotui didėjant, tankumas mažėja. Staigiausiai tankumas mažėja kirtavietėse iki 2 ha (3 pav.). 

 

 
3 pav. Paukščių porų tankumo priklausomybė nuo kirtavietės dydžio 

 

Be bendrosios paukščių gausos, buvo nustatomas paukščių rūšių skaičius. Didžiausiu skirtingų rūšių skaičiumi 

pasižymi senos kirtavietės. Pavyzdžiui, mažoje (1 ha), senoje  kirtavietėje aptinkamos apie 7 skirtingos paukščių rūšys, 

vidutinio dydžio (3 ha) senoje –  apie 11 rūšių, didelėje (5 ha), senoje apie –  12. Mažiausiai rūšių  aptiktajauniausiose 

kirtavietėse. Mažose (1 ha), jaunose kirtavietėse užfiksuota apie 5 skirtingas paukščių rūšis, vidutinio dydžio (3 ha), 

jaunose –  apie 8 rūšis, didelėse (5 ha) – 9 rūšys (4 pav.). Taip pat buvo lyginama, kaip pasikeitė rūšių skaičius per 

dvejus metus. Nustatyta, kad senose ir vidutinio amžiaus kirtavietėse rūšių skaičius didėjo, o jaunose kirtavietėse 

nežymiai sumažėjo. Senose kirtavietėse rūšių skaičius nuo 2013 m. iki 2015 m. padidėjo 14,1 %, vidutinio senumo – 

5,4 %, jaunose kirtavietėse sumažėjo 3,7 %. 
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4 pav. Paukščių rūšių skaičiaus priklausomybė nuo kirtavietės ploto 

 

Apibendrinant galima teigti, kad iš atliktų 2013 m. ir 2015 m. tyrimų duomenų matyti, jog kirtavietėms senstant 

paukščių gausa bei rūšių skaičius didėja. Taip yra todėl, kad iškirtus medyną labai stipriai ir staigiai pasikeičia 

kraštovaizdis, tuomet įvairovė ir gausa mažėja, tačiau kirtavietėms senstant ir augant naujai pušų kartai, matyti teigiama 

tendencija. Paprastai kuo daugiau metų praėję po kirtimo, tuo įvairovė didesnė, panašesnė į miškų paukščių bendrijas, 

tačiau sumažėja atvirų vietų paukščių. Senstant kirtavietėms galima paukščių bendrijų dinamika teigiama 

 

Išvados 

 

1. Apskaitų duomenimis, didžiąją kirtaviečių paukščių bendrijos dalį sudaro (mažėjimo tvarka): kikilis, pilkoji 

pečialinda, didžioji zylė, ankstyvoji pečialinda, liepsnelė, miškinis kalviukas, kuodotoji zylė, pilkoji zylė. 

2. Didžiausia paukščių gausa pasižymi senos kirtavietės, tačiau pagausėjimas per dvejus metus čia mažiausias, 

siekia 7,4 %. Jauniausiose kirtavietėse gausa mažiausia, tačiau per dvejus metus padidėjo 15,1 %. Vidutinio 

amžiaus kirtaviečių gausa padidėjo 7,6 %. 

3. Didžiausias porų tankumas 10 ha yra senose kirtavietėse, jaunose – mažiausias. Tankumas mažėja mažėjant 

kirtavietės plotui. Lyginant dvejų metų apskaitas, jaunose kirtavietėse porų tankumas padidėjo 7,6 %, vidutinio 

dydžio kirtavietėse nepakito, senose – 23 % (atmetus dvi kirtavietes, kurios iškreipia vaizdą, lieka 4,8 %). 

4. Didžiausiu rūšių skaičiumi pasižymi senos kirtavietės, jaunos – mažiausiu. Vertinant 1 ha, 3 ha ir 5 ha 

kirtavietes, senose kirtavietėse rūšių skaičius būtų 7, 11, 12. Jaunose tokio pat dydžio kirtavietėse šis 

pasiskirstymas būtų 5, 8, 9. Per dvejus metus senose kirtavietėse rūšių skaičius padidėjo 14,1 %, vidutinio 

senumo – 5,4 %, jaunose nežymiai sumažėjo (3,7 %). 
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BREEDING BIRDS COMMUNITIES DYNAMICS IN PINE CLEAR CUT 
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Breeding birds community dynamics studies were carried out in Zarasai forest enterprise Salakas and Gražutė 

forest in 2013 and 2015 years. The data were collected in pine clear cuts. The oldest clear cut in 2015 yers was 

17 years old. In clear cuts data were collected using two-time mapping method, when each clear cut during the 

breeding season evaluate two times. It was found, that within two years birds abundance increased by 9,7 %. The 

most abundance increase in young clear cut – 15,1 %, middle-aged – 7,6 %, in old – 7,4 %. Birds density (pairs/ 

10 hectare) also increased, except middle-aged clear cuts, where density practically unchanged. Talking about 

different birds species, mostly species was found in old clear cuts, at least – young clear cuts. Comparing two 

research (2013 and 2015 years) find, that species number mostly increased in old clear cuts (14,1 %), middle-

aged – 5,4 %, young clearcuts – decreased 3,7 %. 

 

Keywords: birds community dynamics, clear cuts, two-time mapping 
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Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija  

 

LAUKŲ IR KRŪMYNŲ STIRNŲ  POPULIACIJOS BŪKLĖ VILKAVIŠKIO RAJONE 
 

Evaldas BURINSKAS, Gintarė SABALINKIENĖ 
 

Santrauka 

 

Straipsnyje aprašoma laukų ir krūmynų stirnų (Capreolus capreolus L.) populiacijos būklė Vilkaviškio 

rajone. 

Darbo objektas –  laukų ir krūmynų stirnų populiacijos  Virbalgirio ir  Uosijos miškuose. 

Darbo tikslas – išnagrinėti laukų  ir krūmynų stirnų populiacijų būklę Vilkaviškio rajone. 

Darbo metodai – Laukų ir krūmynų stirnų , gyvenančių Vilbargirio ir Uosijos miškuose, Vilkaviškio 

rajone, stebėjimas ir apskaitos stebėjimo būklė pildant anketas. 

Darbo rezultatai. Stirnų populiacija Uosijos ir Virbalgirio miškuose, kur buvo atliekamas tyrimas, yra 

gausi, stirnų populiacijos būklė šioje teritorijoje yra gera. Skirtingais metų laikais stirnos renkasi atskirus 

biotopus priklausomai nuo maisto ir išteklių. Satrauka parengta netinkamai.Visa , kas joje išdėstyta, turi 

būti ,tik po įvado. Taip pat nėra Pagrindinių žodžių. 

 

Įvadas 

 

Dėl gausaus morfologinio įvairumo areale stirnos sistematika yra sudėtinga. Mokslininkai linkę manyti, jog yra 

tik viena stirnų rūšis Capreolus capreolus L., turinti šiuos tris porūšius: europinę stirną (C.capreolus capreolus); sibirinę 

stirną (C.capreolus pagargus) ir mandžūrinę stirną (C.capreolus betfordi) (Baleišis R., 1987). Tačiau kitoje literatūroje 

teigiama, kad yra dar trys stirnų porūšiai: Tianšanio stirna (C. capreolus tianschanicus), Šiaurės Kaukazo stirna (C. 

capreolus caucasicus), Secuansko stirna (C. capreolus melanotis) (Pielowski, 1984). Šiame darbe bus nagrinėjamas 

europinės stirnos ekotipas laukų ir  krūmynų stirnų populiacijos Vilkaviškio rajone. 

Be laukų ir  krūmynų stirnos laimikio šiandien negalima įsivaizduoti sėkmingos  medžioklės. Daugelis 

prisimena, kokios gausios lauko - krūmynų stirnų bandos buvo  Suvalkijos laukuose. Laikui bėgant lauko - krūmynų 

stirnų populiacija sumažėjo, nes medžiotojai nelabai  teisingai suprato – šių stirnų selekcijos pagrindus ir būtinybę. Tik 

kai lauko - krūmynų stirnų populiacija sumažėjo ir kartu sumažėjo trofėjiniai medžioklės laimikiai, o kai kuriuose 

medžiotojų klubuose ir iš viso nebuvo sumedžiojama nei vieno trofėjinio laimikio, buvo pradėta įsiklausyti į 

mokslininkų ir gamtininkų nuomones bei pasiūlymus.   Lauko – krūmynų stirnų populiacija pastaruoju metu 

Vilkaviškio rajono teritorijoje stabili ir  vis gausėjanti, atsiranda, kad ir nedaug,  gražių trofėjinių laimikių – tai matyti 

medžioklės trofėjų parodose. 

Beje, jeigu kiekvienais metais bus sumedžiojama daugiau nei  realusis lauko - krūmynų stirnų (Beje,  dėl 

nepalankių sąlygų jos ir šiaip krinta.) metinis prieauglis, tai gyvūnų   kiekis nuolat mažės ir pasieks tokią stadiją, kai 

lauko - krūmynų stirnų skaičius jau sunkiai atsikurs, nes populiacija taps negyvybinga. Taip jau yra ir kai kuriose lauko 

- krūmynų stirnų elementariosiose populiacijose, labai paveiktose medžioklės, kai išgyvena sužeisti ar ligoti individai. 

Kokybinis populiacijos tvarkymas – tai lauko - krūmynų stirnų sumedžiojimo planavimas, grindžiamas 

pageidautina struktūra pagal lytį ir amžių. Šių stirnų elementariosios populiacijos struktūra  intensyvaus augimo 

laikotarpiu būna tokia: vyresnių kaip 1 m. patinų būna 26 ± 1 %, o vyresnių kaip 1 m. patelių būna 43 ± 1 %, jauniklių 

iki 1 m. amžiaus būna 31 ± 1 %. Lauko - krūmynų stirnų elementariosios populiacijos patinų ir patelių santykis 1: 1,6. 

Šių  elementariosios populiacijos stirnų vidutinis metinis biologinis prieauglis yra 31 ± 1 %, tačiau prekinis prieauglis 

yra 20 ± 2 % (Blūzma, 1975). 
Vietomis lauko - krūmynų stirnų labai pagausėjo ir todėl pasigirdo nuomonių, kad reikia  šių stirnų medžioklės 

nelimituoti ir sumedžiojamų gyvūnų kiekį leisti nusistatyti patiems medžiotojams. Žinoma, tai nėra naujos idėjos, nes 

daugelyje medžioklės ūkį tausojančiai tvarkančių valstybių tai yra nuo seno daroma. 

Kada išmoksime naudotis lauko - krūmynų stirnų gamtiniais ištekliais, juos taupyti, vykdyti kryptingą selekcinį 

darbą, galima bus pagalvoti ir apie  šių stirnų medžioklės licencijų atsisakymą, kaip jau ir buvo padaryta 2011–2012 ir 

2012–2013 metų medžioklės sezonais. Šiais medžioklės sezonais buvo licencijuojami tik stirnų patinai. Medžiotojai, 

kaip tikri šeimininkai, gali savarankiškai planuoti medžioklę. Tai padėtų ir stirnų daromai žalai miškų jaunuolynuose 

greitai valdyti. 

 

Darbo tikslas– išnagrinėti lauko – krūmynų stirnų populiacijos būklę Vilkaviškio rajone. 

 

Darbo uždaviniai 

 

1. Nustatyti stirnų lankymosi skirtinguose biotopuose pasiskirstymą. 

2. Nustatyti stirnų struktūrinį pasiskirstymą tiriamoje teritorijoje. 

3. Įvertinti stirnų pasiskirstymą skirtinguose biotopuose pagal metų laikus. 



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

254 

 

 

Tyrimo objektas ir vieta  

 

 Lauko-krūmynų stirnų populiacija Vilkaviškio rajone . Tyrimai atlikti 2013–2016 m. Vilkaviškio rajone esančiuose 

Uosijos ir Virbalgirio miškuose. 

 

Tyrimų metodika 

 

Lauko-krūmynų stirnų, gyvenančių Vilkaviškio rajono Vilbargirio ir Uosijos miškuose , stebėjimas ir apskaita pildant 

anketas.  Stirnos buvo stebimos vizualiniu metodu ištisus metus visoje tiriamoje teritorijoje. Stirnų lankymasis 

skirtinguose biotopuose buvo pažymimas stebėjimo aketose. Labai svarbu stebėjimus kiekvienais metais atlikti tuo 

pačiu metu. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Stirnos skirtingu metų laiku lankosi skirtinguose biotopuose. Jos biotopus pasirenka pagal maisto išteklius ir 

kiekį. Dažniausiai  lankoma vieta tampa šėrykla. Stirna prieraišus gyvūnas – žiemą radus šėrykloje pašaro ten užsuks ir 

kitais metų laikais. Be šėryklose randamo papildomo maisto, stirnos mėgsta lankytis pamiškės pievoje. Pamiškės 

pievoje stirnos nuolatos randa maisto, nes ten nevykdoma ūkinė veikla. Iš žemės ūkio kultūrų  stirnos labiausiai mėgsta 

lankytis  cukrinių runkelių laukuose (1 pav.). 

 
1pav. Stirnų lankymasis skirtinguose biotopuose 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad stirnos pasiskirsto netolygiai –  daug kur patelių yra daug  daugiau nei jauniklių, 

o kai kur – atvirkščiai. Didelę reikšmę turi metų laikas, nes skirtingu metų laiku stirnos pasiskirsto skirtingai ir tai 

nulemia patinų ir patelių santykį. Optimaliausias stirnų patinų ir patelių santykis yra 1:1,2.  Šis santykis labai priklauso 

nuo stirnų reprodukcijos, o dar daugiau nuo medžiotojų. Stirnoms labiausiai galima pritaikyti kokybinį populiacijos 

tvarkymą. Žemiau pateiktame paveikslėlyje matyti struktūrinis-reproduktyvinis patelių su jaunikliais ir patinų 

pasiskirstymas bandoje (2 pav.). 

 

 
2 pav. Struktūrinis – reproduktyvinis pasiskirstymas stirnų populiacijoje 
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Skirtingu metų laiku stirnos lankosi skirtinguose biotopuose. Vasarą stirnos pasiskirsto tolygiai po visą teritoriją. 

Patinai tampa vienišiai, jie užsiima savo teritoriją ir ją aršiai gina nuo kitų patinų, nes atėjus poravimosi laikotarpiui 

geresnę teritoriją užsiėmęs patinas turi didesnę tikimybę apvaisinti daugiau patelių, o tai reiškia, kad jo reprodukcinė 

tikimybė, kurios tikslas yra palikti kuo daugiau palikuonių, padidės. Patinas išsikovojęs vietą prie šėryklos turi daugiau 

galimybių susiporuoti su keliomis patelėmis. Patelės vasarą tampa vienišėmis ir ieško saugios vietos jaunikliams 

atsivesti. Dažniausia tai  pievos, esančios toliau nuo miškelių ar didesnių krūmų, ten, kur mažiau lankosi plėšrūnai. Bet 

jos dažnai užklysta su paūgėjusiais jaunikliais į šėryklą. Stirnos mėgsta apsilankyti ten, kur žiemą būna nuolatos 

šeriamos (3 pav.).  

 

 
3 pav. Stirnų lankymosi vietos vasarą 

Rudenį stirnos labiausiai mėgsta lankytis šėrykloje ir pamiškės pievoje. Rudenį jos susiburia į bandas ir  renkasi 

mažus miškelius. Pamiškėse pasėti javai, aparta dirva, kurioje augo runkeliai, bei ražiena stirnų taip pat lankoma, tačiau 

ne taip intensyviai kaip šėrykla ar pamiškės pieva (4 pav.). 

 

 
4 pav. Stirnų lankymosi vietos rudenį 

Šalčiausiu metų laiku stirnos gyvena miškeliuose, kur gausiau šakelinių. Žiemą mėgsta skabyti jaunų medelių 

viršūnes bei krūmų šakas, o ir per didžiausias pūgas gali susirasti maisto. Jos žiemą neatsisako ir papildomų pašarų 

šėryklose ar likusios senos žolės pamiškės pievoje bei mielai ėda grūdų išvalas ir  pačius grūdus, ūkininkų atvežtą šieną. 

Stirnos žiemą dažnai lankosi šėrykloje, nepamiršdamos ir arimo su likusių runkelių šaknimis, bet dažniausiai jos atbėga 

į pamiškės pievą  (5 pav.). 
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5 pav. Stirnų pamėgtos vietos žiemą 

Pavasarį atšilus orams dideli stirnų būriai pakrinka, stirnos pasiskirsto kraštovaizdyje, tolygiai užsimdamos savo 

individualias teritorijas. Pavasarį labai  pasikeičia stirnų maisto racionas, jos pradeda ėsti daugiau žolinės augalijos. 

Pasikeitus augalams, kuriais stirnos maitinasi, pasikeičia  ir stirnų lankymosi vietos. Dabar jos daugiau lankosi ten, kur yra 

daugiau jaunos dygstančios žolės. Daugiausiai maisto išteklių pavasarį stirnos randa Kastinės paupyje(6 pav.). 

 

 
6 pav. Stirnų lankomos vietos pavasarį 

Išvados 

1. Iš atlikto tyrimo matyti, kad stirnų pasiskirstymas skirtinguose biotopuose skiriasi. Stirnos renkasi tas vietas, 

kur joms gausu maisto ir saugu. 

2. Pavasarį dideli stirnų būriai pakrinka, stirnos tampa vienišėmis ir užsiima savo teritorijas. Patelės pavasarį 

ieško vietos, kur susilaukti palikuonių ir ramiai juos užauginti tol, kol jie bus pajėgūs pasprukti nuo plėšrūnų.  

3. Stirnų patinai užsiima individualias teritorijas. Vasarą stirnų beveik nematyti, nes jos pasislėpusios aukštoje  

žolėje, o atėjus rudeniui ir joms  ėmus telktis į būrius jų tarsi padaugėja. 

4. Dalis stirnų ištisus metus laikosi miške ir tik retai pasirodo palaukėje. 

5. Rudenį jos  tampa bendruomeniniais gyvūnais – taip joms lengviau apsisaugoti nuo grobuonių ar visam būriui 

susirasti maisto. 

6. Stirna labai priklauso nuo žmonių, kurie rūpinasi jomis žiemą ir jas šeria. Pagal atliktą tyrimą matyti, kad 

stirnos nei vienu metų laiku nepamiršta šėryklų. Jos iš visų biotopų ten lankėsi dažniausiai. Visuose kituose 

biotopuose stirnos lankydavosi tik tada, kai ten būdavo maisto, kuriuo jos minta. 

 

 
Literatūra 

1. Aplinkos būklė.  2004. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. – Vilnius, 2005. –191 p.  

2. Biologo vadovas. Lekavičius A. Mokslas. – Vilnius,1987. –273 p.  

3. Bluzma P. Lietuvos stirnos: svoris, morfologiniai ypatumai, gausumo dinamika, populiacijos tankumas, amžius ir lyčių 

santykis. – Mūsų gamta, 1985 m. Nr.7 – 9, 11, 12.  

4. Drmota J., Kolar Z., Zboril J. Srniči zver v našich honitbach. Grada Publishing, Praha,2007.– 251p.  

5. Gaudžia ragas: žvėrys, paukščiai ir jų medžioklė Lietuvoje. – V.: Mokslas, 1981.–102 p.  



JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

257 

 

6. Irzelis R. L., Baltrūnas P., Kazlauskienė A. Wild hoofed animal movement in winter season and possibilities of reducing their 

mortality in highway enviroments of Lithuania.// Ekologija.2007.- vol 53, Nr.1 -71–79 p.  

7. Kurt F., Harlt B.G., Völk F. Breeding strategies and genetic variation in European reo deer Capreolus capreolus populations. 

Acta Therialogia. Nr.38, p.187-194  

8. Lauko – krūmynų ekotipo stirninų trofėjinės brandos nustatymas. Pėtelis K.// Miškininkystė. – 1997m.- Nr. 1(39).– 123–127 p.  

9. Lietuvos fauna: žinduoliai/Sudarė J. Prūsaitė ir kt.–V.: Mokslas, 1988.–295 p.  

10. Lietuvos kanopiniai žvėrys/Beleišis R., Bluzma P., Balčiauskas L. –V.: Mokslas, 1987. –199 p.  

 
 

FIELD - SHRUB REO-DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) POPULATION‘S  

CONDITION AND MANAGEMENT IN THE STATE VILKAVIŠKIS THE DISTRICT 

MUNICIPALITY 
 

Summary 

 

In article analysing field ecotype roe deer (CapreoluscapreolusL.) population quality in Vilkaviškis region. 

The object–Field ecotype roe deer population in Virbalgiris and Uosija forests. 

The aim of work – to analize the roe deer population quality in Vilkaviškis region. 

Methods – the census and observation of field ecotype roe deer in Vilbargiris and Uosija forests was performed 

all year long by watching – tabulation method.  

The results– The roe deer population in Uosija and Virbalgiris forests is abundant, the population quality is 

good. In my study I have observed that roe deer is choosing a certain biotopes by particular seasons of the year 

due to food recourses.  

 
Duomenys apie autorius 

 

Evaldas Burinskas, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 

Studijų programa – Taikomoji ekologija 

El. paštas: kaliosuistulpa@gmail.com 

Gintarė Sabalinkienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto žemės ūkio 

mokslų daktarė 

El. paštas: Gintare.Sabalinkiene@asu.lt 

 

Darbo vadovė: Gintarė Sabalinkienė, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto žemės ūkio mokslų daktarė 

Recenzentas: ASU Miško biologijos miškininkystės instituto lekt. Kastytis Šimkevičius 

 

  

mailto:petkeviciute.edita@gmail.com
mailto:Gintare.Sabalinkiene@asu.lt


JAUNASIS MOKSLININKAS – 2016. Straipsnių rinkinys 

258 

 

Biologinės įvairovės ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymo mokslinė sekcija 
 

TAURIŲJŲ ELNIŲ POPULIACIJOS BŪKLĖ PADAUGUVOS MIŠKO BIOSFEROS 

POLIGONE  
 

Robertas VAINIUS 

 

Santrauka 

  

Tyrimai buvo atliekami 2014 ir 2016 m. pavasarį Padauguvos miško biosferos poligone, plotas –  5782 ha. 

Kiekvienais metais buvo išskirta apie 500 apskaitos aikštelių ir įvertinta žiemos ganyklų būklė. Nustatyta, kad 

elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė gera. Tyrimų metu taip pat nustatyta trako ir pomiškio medelių gausa, 

skabymo intensyvumas ir jų dinamika per 2014–2016 metus. Tauriųjų elnių populiacija šioje teritorijoje 

vertinama kaip perspektyvi. Padauguvos miško biosferos poligono teritorijoje vyrauja gryni lapuočių ir mišrūs 

lapuočių su spygliuočiais medynai, jie sudaro 78,0 % nuo viso medyno medyno ploto.  

 

Pagrindiniai žodžiai: taurieji elniai, būklė, žiemos ganyklos.  

 

Įvadas 

 

Biosferos poligonai steigiami vykdyti nacionalinę ir regioninę aplinkos stebėseną (monitoringą) ypatingą 

geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose. Viena iš tokių teritorijų yra Padauguvos miško biosferos poligonas,  jo 

teritorija sutampa su dviem NATURA 2000 teritorijomis, tai – paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) ir buveinių 

apsaugai svarbi teritorija (BAST). Padauguvos miško biosferos poligone esančioje buveinių apsaugai svarbioje 

teritorijoje yra saugotini plačialapių ir mišrūs miškai, žolingi eglynai bei griovų ir šlaitų miškai, todėl joje  tikslinga 

atlikti elninių žvėrių žiemos ganyklų ir elninių žvėrių gausos vertinimą. Šie faktoriai tiesiogiai priklauso vienas nuo kito 

ir gali turėti įtakos vienų ar kitų rūšių išnykimui. Čia gyvendami medžiojamieji gyvūnai ir jų gyvenamoji aplinka sudaro 

vieningą visumą.  

Gyvūnai veikia aplinką, o nuo aplinkos priklauso gyvūnų populiacijų kokybė. Elniniai žvėrys veikia augmeniją, 

ypač šis poveikis ryškus sumedėjusiai trako ir pomiškio augmenijai. Būtina kontroliuoti elninių žvėrių poveikį miško 

ekosistemoms, o gresiant išnykti kai kurioms pagrindinėms medžių rūšims sumažinti elninių žvėrių tankį iki 

minimalaus, nes būdinga pakartotinė žvėrių mityba galutinai išeliminuoja iš miško sudėties vartojamas rūšis, neigiamai 

veikia miško bioįvairovę (Belova, 1997 ). Miškuose, be žalos medynų atžėlimui, elniniai žvėrys gali suvartoti pašarams 

40–50 % lapuočių pomiškio ir trako ūglių išteklių (Padaiga, 1996).  

Mityba, laupant medžių kamienų žievę bei skabant medžių ir krūmų ūglius, lemia didžiulius miškų ūkio 

nuostolius. Laupymo proceso metu sutrinka medžių regeneracija, stabdomas medžio augimas, mažėja medienos 

techninės vertės, ypač priekelminėje dalyje, pagal pastebimą grybelinių ligų išplitimą. Pagal miškams daromą įtaką 

elniniai žvėrys – briedžiai, kartu su elniais, užimtų  antrą vietą po žmogaus (Fanta, 1980). Be to, elninių žvėrių poveikis 

pušies želdiniams priklauso ne tik nuo žvėrių mitybinių ypatumų, bet ir nuo želdinių apsaugojimo repelentais, todėl 

kiekvienais metais gaunami vis kiti rezultatai. Nepriklausomai nuo atskirų rūšių statuso, visi medžiojamieji gyvūnai yra 

neatskiriama miško ekosistemų dalis, savo buveinėse kartu su kitais ekosistemų komponentais veikiantys jų sudėtį, 

dinamiką, tvarumą bei patys patiriantys aplinkos atsakomąjį poveikį (Belova,1999). Vienos ar kitos augalų ar gyvūnų 

rūšies eliminavimas iš ekosistemos nuskurdintų jos biologinę įvairovę.  

 

Darbo tikslas – įvertinti tauriųjų elnių populiacijos būklę ir jos įtaką miškui Padauguvos miško biosferos poligono 

teritorijoje.  

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti tauriųjų elnių gausą ir tankį. 

2. Nustatyti ir įvertinti tauriųjų elnių tankio dinamiką. 

3. Nustatyti tauriųjų elnių ir kitų elninių žvėrių žiemos ganyklų būklę. 

 

Tyrimų vieta – Padauguvos miško biosferos poligonas. 

 

Tyrimų objektas – tauriųjų elnių elementarioji populiacija, žiemos ganyklos. 

 

Tyrimų metodika 

Elninių žvėrių apskaitos buvo atliekamos pagal ekskrementus – pašarinių apkrovų apskaitos maršrutinėje 

juostoje metodu, pagal kurį žiemos ganyklų būklė vertinama, 100 m
2 

 ploto apvaliose (spindulys 5,65 m) aikštelėse, 

išdėstomose tyrimo maršrutuose kas 200 metrų.  
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Bendras ekskrementų (krūvelių) skaičius (S) viename apskaitos plote apskaičiuojamas pagal formulę:  

 

psPS  / ,            (1) 

  čia P – bendras plotas, kuriame rengiama apskaita (ha); 

          p – apskaitos juostos plotas (ha); 

          s – bendras ekskrementų (krūvelių) skaičius (vnt.) juostose.  

 

Žiemojusių žvėrių skaičius arba gausa žiemos ganyklose (G) visame apskaitos plote apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

nSG / ,                      (2) 

  čia  S – bendras ekskrementų (krūvelių) skaičius (vnt.) visame plote; 

                                  n – vieno žvėries žiemą paliekamų ekskrementų (krūvelių) skaičius (vnt.).  

 

Kiekvienoje tyrimo aikštelėje buvo suskaičiuoti čia augantys ir visi nuskabyti, nulaupyti (nugraužti) pomiškio 

bei trako medeliai ir krūmai. Nuskabytu (nulaupytu, apgraužtu) buvo laikomas medelis, jei  nuskabytas bent vienas 

ūglis (tiek šoninis, tiek viršūninis) ir / arba yra bet kokio dydžio laupymo žymė. Kiekvienas iš žemės išaugęs krūmo 

stiebas apskaitomas atskirai. Rezultatai surašomi „Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklės vertinimo kortelėje“. 

 
1 pav. Apskaitos maršrutų juostos Padauguvos miško biosferos poligone 

 

Pagal apskaitos kortelės duomenis apskaičiuota:  

1. Kiekvienos medelių ir krūmų rūšies aptinkamumas (S) pagal formulę:   

%100x
N

n
S  ,           (3) 

čia n – apskaitos aikštelių, kuriose buvo aptikta   kiekviena medelių ar krūmų rūšis, skaičius vnt.; 

N – bendras visų apskaitos aikštelių skaičius tiriamoje teritorijoje vnt.  

2. Kiekvienos medelių ir krūmų rūšies gausa žiemos  ganyklose (G) pagal formulę:  

%100x
C

A
G  ,            (4) 

čia A – bendras atskirų rūšių  medelių ir krūmų skaičius visose apskaitos aikštelėse vnt.: C – bendras visų rūšių medelių ir 

krūmų skaičius visose apskaitos aikštelėse vnt.;  

3. Kiekvienos rūšies medelių ir krūmų panaudojimo pašarams intensyvumas  (I) pagal formulę: 
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%100x
A

B
I  ,             (5) 

čia B – žvėrių nuskabytų (nulaupytų, apgraužtų) atskirų rūšių medelių ir krūmų skaičius visose apskaitos aikštelėse vnt.;  

A – bendras atskirų rūšių medelių ir krūmų skaičius visose apskaitos aikštelėse vnt.;  

4. Kiekvienos rūšies medelių ir krūmų panaudojimas pašarams arba utilizacijos veiksnys (U), pagal formulę: 

 

U = G x I %,                 (6) 

 

čia G – kiekvienos rūšies medelių ir krūmų rūšies gausa žiemos ganyklose %.; 

 I – kiekvienos rūšies medeliųir krūmų skabymo intensyvumas %.; 

5. Kiekvienos medelių ir krūmų rūšies dalis žiemos pašarų sudėtyje (Q), pagal formulę: 

%100x
U

U
Q


 ,              (7) 

čia    U – Kiekvienos medelių bei krūmų rūšies utilizacijos faktorius;  

∑U – visų rūšių medelių ir krūmų utilizacijos faktorių (U) procentų suma.   

 

Rezultatai 

 

1. Elninių žvėrių gausa Padauguvos miško biosferos poligone 

 

Elninių žvėrių dinamiką tiesiogiai veikia vienas iš pagrindinių veiksnių – teritorijos talpa, taip pat poveikis žiemos 

ganykloms (trakui ir pomiškiui), šio poveikio pokytis. Padauguvos miško biosferos poligono teritorijoje vyrauja gryni 

lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai, tai sudaro 78,0 % nuo bendro medynų ploto. Mišrūs spygliuočių 

su lapuočiais medynai sudaro 13,9 % nuo bendro medynų ploto, o mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša 

medynai sudaro 8,2 % nuo bendro medynų ploto. Gryni pušynai Padauguvos miško biosferos poligone sudaro 0,1 ha.  

 
2. pav. Medynų pasiskirstymas pagal kategorijas Padauguvos miško biosferos poligone 

 

Gauti duomenys palyginti su duomenimis, kuriuos per pastaruosius metus pateikė medžioklės plotų 

naudotojai Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD).  

 

1 lentelė. Elninių žvėrių gausos dinamika 2013–2015 metais  

Elninių žvėrių 

rūšis 

Elninių žvėrių gausa panaudojant Kauno RAAD 

duomenis 

Elninių žvėrių gausa pagal ekskrementų 

nustatymo metodiką 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Briedis 11 14 14 10 11 11 

Taurusis 

elnias 

165 160 169 
162 

172 

176 

Stirna 135 153 156 140 145 145 

 

Padauguvos miško biosferos poligone elninių žvėrių skaičius didėjo, briedžių nuo 11 iki 14 vnt., tauriųjų 

elnių nuo 165 iki 169 individų, stirnų populiacija didėjo nuo 135 iki 156 individų pagal Kauno RAAD duomenis. 

Palyginus elninių žvėrių gausos kitimą pagal ekskrementų nustatymo metodiką, esminių pokyčių nepastebėta. Briedžių 

skaičius išliko beveik toks pat, ir tik 2015 metais padidėjo iki 11 individų. Tauriųjų elnių populiacija didėja, tačiau 
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tikėtina, kad pasiekė savo optimalų tankį, nes jų skaičius išlieka beveik toks pat. Stirnų populiacija stabili, per 

paskutinius trejus metus kinta nuo 140 iki 145 individų.  

 

2. Žiemos ganyklų būklė Padauguvos miško biosferos poligone 

 

Vertinant elninių žvėrių žiemos ganyklas 2015 metais dažniausiai buvo aptinkamas lazdynas (54,5 %), arba 92 

apskaitos aikštelės, eglė (37,3 %), arba 63 apskaitos aikštelės, drebulė (27,8 %), arba 47 apskaitos aikštelės, šermukšnis 

(25,4 %), arba 43 apskaitos aikštelės, uosis (25,4 %), arba 43 apskaitos aikštelės. Kitų medelių bei krūmų 

aptinkamumas žiemos ganyklose nesiekė 20 % nuo bendro visų medelių ir krūmų, juodalksnis (16,6 %), šaltekšnis 13,6 

%), ieva (16,6 %), liepa (8,9 %). Rečiausi buvo ąžuolas (2,4 %), blindė (1,8 %) ir serbentas (3,6 %). (3 pav.). 

 

 
3 pav. Medelių ir krūmų aptinkamumo dažnumas 2015 metais 

 
Didžiausia gausa, kaip ir aptinkamumu, pasižymėjo lazdynas – 28,4 %, baltalksnis – 10,6 %, beržas – 

11,5 %, drebulė – 13,1 %, uosis – 6,2 %, eglė – 6,7 %. Kitų medelių ir krūmų gausumas nesiekė 5 %, šaltekšnis – 4,2 

%, juodalksnis – 4,0 %, liepa – 2,5 %, šermukšnis – 3,4 %, ožekšnis – 1,7 %. Mažiausia gausa buvo blindės – 0,1 %, 

serbento – 0,3 %, blindė – 0,1 %, žalčialunkis – 0,4 % (4 pav.). 

 

 
4 pav. Medelių ir krūmų gausa 2015 metais 

 
Didžiausiu skabymo intensyvumu pasižymėjo serbentas – 27,3 %, uosis – 50,8 %, ąžuolas – 60,0 %, 

šermukšnis – 29,5 %, drebulė – 28,4 % ir karklas – 44,2 %.Taip pat nemažas skabymo intensyvumas buvo ievos – 13,5 
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%, drebulės – 33,2 %, baltalksnio – 18,5 %, lazdyno – 13,2 % ir juodalksnio – 12,4 %. Blindė, žalčialunkis ir kadagys 

nebuvo skabomi (5 pav.). 

 

 
5 pav. Medelių ir krūmų panaudojimo pašarams intensyvumas 2015 metais 

 
Didžiausią dalį žiemos pašarų balanse sudaro lazdynas (17,8 %), karklas (17,1 %) ir drebulė (17,7 %). 

Kitos rūšys sudarė mažesnę dalį elninių žvėrių žiemos pašarų balanse ir nesiekė 10 %, ieva – 3,4 %, šermukšnis – 4,8 

%, eglė – 6,8 %, beržas – 5,4 %, šaltekšnis – 5,4 %, juodalksnis – 2,4 %, uosis – 3,4 % (6 pav.). 

 

 
6 pav. Medelių ir krūmų dalis žiemos pašarų balanse 2015 metais 

 

Išvados 

 

1. 2013–2015  metais Padauguvos miško biosferos poligone briedžių gausa buvo vidutiniškai 10 vnt.,  tauriųjų elnių – 

apie 165 vnt.,  stirnų apytikriai – 145 vnt.  

2. Elninių žvėrių žiemos ganyklos Padauguvos miško biosferos poligone yra geros būklės (žiemos ganyklų pažeidimo 

laipsnis nesiekia 50 %).  

3. Dažniausiai aptinkami žiemos ganyklose 2015 metais buvo lazdynas (54,5 %), arba 92 apskaitos aikštelės, eglė 

(37,3 %), arba 63 apskaitos aikštelės, drebulė (27,8 %), arba 47 apskaitos aikštelės, šermukšnis (25,4 %), arba 43 

apskaitos aikštelės, uosis (25,4 %), arba 43 apskaitos aikštelės. 

4. Didžiausia gausa, kaip ir aptinkamumu, pasižymėjo lazdynas – 28,4 %, baltalksnis – 10,6 %, beržas – 11,5 %, 

drebulė – 13,1 %, uosis – 6,2 %, eglė – 6,7 %. 

5. Didžiausiu skabymo intensyvumu pasižymėjo serbentas – 27,3 %, uosis – 50,8 %, ąžuolas – 60,0 %, šermukšnis – 

29,5 %, drebulė – 28,4 % ir karklas – 44,2 %. 
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6. Didžiausią dalį žiemos pašarų balanse sudaro lazdynas (17,8 %), karklas (17,1 %) ir drebulė (17,7 %). 
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RED DEER POPULATION CONDITION IN PADAUGUVA FOREST BIOSPHERE 

POLYGON  

 
Robertas VAINIUS 

 

Summary 

 

Studies were conducted in 2014 and 2016. Padauguva forest biosphere polygon area 5782 hectares. Each year, 

the trials were extracted about 500 accounting facilities, which include an assessment of winter pastures 

condition. It was found that the deer animals winter pastures are in good condition. Also, studies have shown 

underbrush, undergrowth and trees in abundance, intolerant regulations went intensity and their dynamics in 

2014 - 2016 years. Red deer population in the area is viewed as promising. Padauguva forest biosphere polygon 

area dominated Pure deciduous and mixed deciduous and coniferous stands, representing 78.0% of the total 

forest area of the stand. 

 

Keywords: red deer, condition, winter pastures. 

 
Duomenys apie autorių 

 

Robertas Vainius, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto II studijų pakopos studentas 

Studijų programa – Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas  

El. paštas: robertas_v76@yahoo.com 

 

Baigiamojo darbo vadovas: ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto prof. Gediminas Brazaitis 

Recenzentė: ASU miško biologijos ir miškininkystės instituto lekt. dr. Rasa Vaitkevičiūtė 



264 
 

Miškotvarkos ir medienotyros mokslinė sekcija 

 
ŠALČININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PELNINGUMAS 2007 – 2013 METAIS IR JO KAITOS 
ANALIZĖ 

 
Darius ŽUTAUTAS 
 
Santrauka 
 

Miškas – svarbus kraštovaizdžio elementas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Miško ekosistema užtikrina augalų ir 
gyvūnų rūšių įvairovę bei vykdo daug kitų aplinkosauginių funkcijų, tačiau tuo pačiu teikia socialinę ir 
ekonominę naudą. Miško ekonominės funkcijos paskirtis – užtikrinti geriausią finansinį rezultatą miško 
savininkui ar valdytojui. Finansiniai miško ūkinės veiklos rodikliai apskaičiuojami finansinės analizės metodais, 
kai vertinama miško įmonės finansinė būklė įvairiais aspektais. Šie rodikliai susiję su įmonės pelningumu, 
mokumu, apyvartumu. Finansinių rodiklių teikiama informacija padeda pažinti ir įvertinti ūkinius procesus ir 
reiškinius, parengti lanksčius valdymo sprendimus. Finansinius rezultatus lemia daugelis veiksnių. Vieni jų 
priklauso nuo šalies ar tarptautinės rinkos situacijos, kiti nuo įmonės strateginio planavimo. Šalčininkų miškų 
urėdijos parduotos apvaliosios medienos kiekis nuo vidutinio visų miškų urėdijų parduoto kiekio skyrėsi 
nežymiai. Parduotos apvaliosios medienos kaina, tiek Šalčininkų urėdijos, tiek vidutiniškai visų miškų urėdijų 
buvo labai panaši. Stabiliu ekonominiu laikotarpiu Šalčininkų miškų urėdija viršija vidutinius visų miškų urėdijų 
rodiklius. 
 
Pagrindiniai žodžiai: miškų urėdija, finansinė veikla, ekonominiai rodikliai. 

 

Įvadas 

Miškas yra esminis ekologinės pusiausvyros veiksnys – 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, taip pat suteikia galimybę žmonėms 
poilsiauti (Nacionalinė programa..., 2012).  

Valstybinius miškus Lietuvoje patikėjimo teise valdo ir prižiūri 42 miškų urėdijos. Pagal Lietuvos Respublikos 
Miškų įstatymą - Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos - valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, 
ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių 
naudojimą. 

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvų vertinimas, atliekamas remiantis 
finansinės atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais 
(Bagdonas ir Railienė, 2013). J. Mackevičiaus teigimu (2008) tikslesnis yra finansinės veiklos analizės terminas. 
Finansinė veikla – veikla, kuri lemia įmonės nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų dydžio ir sudėties pasikeitimus, tad 
finansinės analizės termino vartojimas susiaurina finansinės veiklos analizės turinį (Mackevičius, 2008).  

Vieni autoriai finansinės analizės metodus grupuoja į perspektyvinius, operatyvinius ir retrospektyvinius 
(Buškevičiūtė ir Mačerisnkienė, 2015), kiti teigia, kad pagrindinės finansinės analizės rūšys yra horizontalioji, 
vertikalioji ir santykinė (Birgham and Ehrhardt, 2014). Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis 
labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie finansinę įmonės būklę bei veiklos rezultatus, kad būtų 
galima objektyviai įvertinti dabartinę įmonės vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje (Janovič, 2012). 
 
Darbo tikslas – įvertinti VĮ Šalčininkų miškų urėdijos pelningumą, lyginant su vidutiniais visų urėdijų rodikliais. 

Uždaviniai 

1. Nustatyti VĮ Šalčininkų miškų urėdijos grynojo pelno (nuostolio) dinamiką 2007 – 2013 metais ir palyginti 
su vidutiniu urėdijų pelnu (nuostoliu). 

2. Palyginti VĮ Šalčininkų miškų urėdijos parduotos medienos kiekį ir kainą su urėdijų vidutiniais rodikliais 
2007 – 2013 metais. 

3. Apskaičiuoti VĮ Šalčininkų miškų urėdijos grynąjį pelną, tenkantį 1 m3 parduotos apvaliosios medienos ir 
palyginti šį rodiklį su visų urėdijų vidurkiu. 

 
Tyrimo objektas ir vieta 
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Finansinė VĮ Šalčininkų miškų urėdijos veikla 2007 – 2013 metais. Analizuotos miškų urėdijos finansinės 
ataskaitos: balansai, pelno (nuostolio) ataskaitos. 

Tyrimų metodika 

Surinkti 2007 – 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys. Atlikta pelno (nuostolių) ataskaitų 
dinamikos ir struktūros analizė (horizontalioji ir vertikalioji ataskaitų analizė pagal Mickevičius ir kt., 2011). 

Horizontalioji analizė padeda nustatyti rodiklių dinamiką absoliučiais ir procentiniais dydžiais bei nukrypimus 
nuo bazinių rodiklių, o vertikalioji analizė – tam tikro rodiklio lyginamąjį svorį procentais visumos atžvilgiu 
(Mackevičius, 2006). 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Miškų ūkio sektorius ypatingas tuo, kad miškas yra tiek šiame sektoriuje veikiančių įmonių kapitalas, tiek 
pagrindinis veiklos produktas. Dėl šios priežasties sudėtinga lyginti miško įmonių veiklos rezultatus su kitų įmonių 
veiklos rezultatais. O analizuojant miškų urėdijų finansinę veiklą tikslingiausia ją lyginti su kitomis miškų urėdijomis, 
nes jų veikla ir įsipareigojimai yra panašūs. 

2007 – 2013 metais miškų urėdijų vidutinis grynasis pelnas (nuostolis), lyginant su Šalčininkų urėdijos grynuoju 
pelnu (nuostoliu) buvo stabilesnis (1 pav.). Urėdijos, net ir finansiškai sunkiausiais 2009 metais dirbo pelningai, o tuo 
tarpu Šalčininkų miškų urėdija patyrė nuostolį. 2010 – 2013 metais Šalčininkų miškų urėdija dirbo pelningiau nei visų 
urėdijų vidurkis. 

 

 
1 pav. Grynojo pelno (nuostolio) dinamika, tūkst. Eur 

 
Lyginant parduotos apvaliosios medienos kiekio dinamiką 2007 – 2013 metais matyti, kad Šalčininkų miškų 

urėdijos parduotos apvaliosios medienos kiekis nuo vidutinio visų miškų urėdijų parduodamo kiekio skyrėsi 
nežymiai.(2 pav.). Tiek Šalčininkų miškų urėdija, tiek visos urėdijos vidutiniškai analizuojamu laikotarpiu parduodavo 
gan pastovius apvaliosios medienos kiekius kasmet. 
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2 pav. Parduotos apvaliosios medienos kiekio dinamika 2007 – 2013 metais 

 
Vidutinė parduotos apvaliosios medienos kaina 2007 -2013 metais, lyginant Šalčininkų miškų urėdiją su visų 

urėdijų vidurkiu, yra labai panaši (3 pav.). 2009 metais urėdijos medieną parduodavo 2,36 Eur/m3 brangiau nei 
Šalčininkų miškų urėdija, o 2013 metais šis skirtumas buvo 2,66 Eur/m3. 

 

 
3 pav. Vidutinės parduotos apvaliosios medienos pardavimo kainos dinamika 2007 -2013, Eur/m3 

 
Šalčininkų miškų urėdijos parduotos apvaliosios medienos kiekis nuo vidutinio visų miškų urėdijų 

parduoto kiekio skyrėsi nežymiai. Parduotos apvaliosios medienos kaina, tiek Šalčininkų urėdijos, tiek vidutiniškai visų 
miškų urėdijų buvo labai panaši, didžiausiai skirtumas užfiksuotas 2013 metais, kuomet visų miškų urėdijos apvaliąją 
medieną pardavė vidutiniškai 2,66 Eur/m3 brangiau nei Šalčininkų miškų urėdija. Vadinasi, Šalčininkų miškų urėdijos 
2009 metais patirtus nuostolius lėmė ne tik medienos pardavimo kainos kritimas, bet ir neefektyvus išlaidų valdymas. 
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4 pav. Grynojo pelno, tenkančio 1 m3 parduotos apvaliosios medienos dinamika 2007 -2013 metais 

 
Grynasis pelnas (nuostolio), tenkantis 1 m3 parduotos apvaliosios medienos, pasižymi panašiomis tendencijomis, 

kaip ir grynasis pelnas (nuostolis) (4 pav.). Stabiliu ekonominiu laikotarpiu Šalčininkų miškų urėdija viršija vidutinius 
visų miškų urėdijų rodiklius. 
 
Išvados 

1. 2007 – 2013 metais miškų urėdijų vidutinis grynasis pelnas (nuostolis), lyginant su Šalčininkų urėdijos 
grynuoju pelnu (nuostoliu) buvo stabilesnis. Urėdijos, net ir finansiškai sunkiausiais 2009 metais dirbo 
pelningai, o tuo tarpu Šalčininkų miškų urėdija patyrė nuostolį. 

2. Šalčininkų miškų urėdijos parduotos apvaliosios medienos kiekis nuo vidutinio visų miškų urėdijų 
parduodamo kiekio skyrėsi nežymiai. Parduotos apvaliosios medienos kaina, tiek Šalčininkų urėdijos, tiek 
vidutiniškai visų miškų urėdijų buvo labai panaši. 

3. Stabiliu ekonominiu laikotarpiu Šalčininkų miškų urėdija viršija vidutinius visų miškų urėdijų grynojo 
pelno, tenkančio 1 m3 parduotos apvaliosios medienos, rodiklius. 
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Summary 

Forest is a very important part of landscape in Lithuania and all world, too. Forest ecosystem ensure 
diversity of animals and plants, gives social and economical use. The purpose of economical forest 
function is to give the highest return to forest owner or manager. Financial indicators are calculated during 
financial analysis when different aspects of enterprise activity are evaluated. They are related to 
profitability, solvency, turnover. Information of financial ratios helps to get better different processes and 
take a good management decisions. They are influenced by many factors. Šalčininkai forest enterprise 
during 2007 – 2013 year sold 3.4 times more timber then all forest enterprises in average. Price of timber 
in Šalčininkai forest enterprise was very similar to all forest enterprises in average. During stable 
economic situation Šalčininkai forest enterprise financial rations exceeded the average of all forest 
enterprises. 

Keywords: forest enterprise, financial activity, financial ratios. 
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