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Bendroji geležinkelių želdinių (medynų) statistika 
  
• Šiuo metu bendras geležinkelio kelių ilgis yra 1868 km, iš jų 

1377 km – vienkelių, 451 km – dvikelių, 39 km – trikelių.  
• Geležinkelio kelių vėžės plotis yra nevienodas: 1520 mm – 

1746 km, 1435 mm – 122 km (Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2016-2017 

metų tinklo nuostatai). Dar 169 km yra 750 mm vėžė (siaurukas). 
 

• 2016 m. Valstybinio miškotvarkos instituto (VMI) duomenimis 
Lietuvos geležinkelių administruojamas buvusių miškų plotas 
buvo 2061 ha, iš jų apie 1996 ha užėmė medynai, apie 15 ha - 
neapaugusi mišku žemė (žuvę medynai, kirtavietės, aikštės, miško laukymės), apie 
19 ha - technologinės paskirties žemės (kvartalinės, technologinės linijos, 

miško keliai, elektros linijos) ir apie 31 ha - ne miško žemės (keliai, karjerai, 
grioviai). 
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• VMI duomenimis, buvusiuose geležinkelio želdinių apsaugos 
zonos miškuose (1464 ha plote) auga 1935 medynai, kuriuose 
vyrauja savaiminės kilmės medžiai, o kultūrinės kilmės 
medynai dengia apie 533 ha (672 medynai). 
 

• Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje medynų sklypai gana 
smulkūs – dažniausiai čia pasitaiko 0,1-0,5 ha ploto medynų 
(1287 vnt.), tačiau jie sudaro tik 20 % nuo bendro ploto (403 
ha).  

• Mažiausiai pasitaiko > 5 ha ploto medynų (tik 7 vnt.), kurie 
dengia 2,2 % visų geležinkelio želdinių apsaugos zonos 
medynų ploto (44 ha) (1 pav.). 
 

• Vidutinis sklypų plotas tiek savaiminės, tiek kultūrinės kilmės 
medynuose praktiškai identiškas – apie 0,8 ha. 
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1 pav. Geležinkelio želdinių (medynų) pasiskirstymas pagal plotą 
(VMI duomenimis) 
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• VMI duomenimis, geležinkelio želdinių apsaugos zonai būdingi 

mišrūs medynai – jie užima net 1601 ha arba 80 % nuo viso 

medžiais apaugusio ploto. 

 

• Vyrauja beržo medynai užimantys 933 ha plotą (47 % nuo visų 

čia augančių medynų), nemaža ir pušynų (227 ha), drebulės-

tuopos, baltalksnio medynų (2 pav.). 
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2 pav. Geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų rūšinė sudėtis  
(VMI duomenimis).  

Vidutinė geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų rūšinė sudėtis 
(pagal užimamą plotą) - 5B1D1Bt1Ą1P1E, kur B – beržas, D – drebulė, tuopa, Bt – 

baltalksnis, blindė, gluosnis, Ą – ąžuolas ir kt. kietieji lapuočiai (U,V,K,Sb), P – pušis, E – eglė 
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 Daugiausia medynų, VMI duomenimis, auga L hidrotope  
- 1167 ha plote (arba 58,5 % nuo visų medynų ploto). Vos 19 ha plote 

medynai auga P hidrotope (1 lentelė).  

  
Daugiausia medynų auga c trofotope (1023 ha plote, arba 51 % nuo visų 

medynų ploto), mažiausiai - a trofotope (4,7 ha; 0,2%) (1 lentelė).  
 

1 lentelė. Medynų pasiskirstymas (ha) hidrotopuose ir 
trofotopuose (VMI duomenimis) 

hidrotopas trofotopas Viso: a b c d f 
N, Š 4,7 134,1 386,2 187,8 1,7 714,5 

L  35,1 571,8 527,1 33,4 1167,4 
U  4,5 31,2 29,1 - 64,8 
P - 2,4 15,2 1,2  18,8 
Pn - 10,4 18,4 2,1  30,9 

Viso: 4,7 186,5 1022,8 747,3 35,1 1996,4 
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3 pav. Atskirų medžių rūšių medynų pasiskirstymas pagal vid. amžių 

 Geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų amžius 
svyruoja nuo 2 iki 155 metų, tačiau vidutinis amžius siekia 53 
metus.  
 Didžiausiu vidutiniu amžiumi pasižymi ąžuolai (70 metų) ir 
pušys (68 metai), o mažiausiu – baltalksniai, blindės ir gluosniai – 
33 metai (3 pav.) 
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• Vien vidutinis amžius neparodo medynų atsparumo aplinkos 
veiksniams bei gero apsauginių funkcijų atlikimo.  

• Įvertinus kiekvienos medžių rūšies brandos amžių matome, kad 
jei Ą, U, K ir G iki minimalaus pagrindinių kirtimų amžiaus 
(ūkinės brandos) liko dar 42-50 metų, P – 32 metai, tai E tik 14 
metų, o B, J ir L – tik 7 - 4 metai.  

• Dar blogesnė situacija su T, D, Bt, Bl ir Gl, kurie brandą 
vidutiniškai jau pasiekė prieš 11 – 3 metus, t. y. jų atsparumas aplinkos 
veiksniams ir apsauginių funkcijų užtikrinimas jau praeityje... 
 

• VMI duomenimis, šiai dienai prie geležinkelių yra 722 ha 
brandžių medynų (t. y. 36 % nuo visų medynų ploto).  
 

• Net 326 ha plotą (t. y. 45 % nuo visų brandžių medynų) užima 
beržynai, nemaža brandžių D-T, Bt-Bl-Gl medynų (3 pav.). Visi 
aukščiau išvardinti medynai pasiekę brandą (ir netgi anksčiau) tampa neatsparūs vėjovartoms ir 
sniegolaužoms, tad jų iškirtimas ir pakeitimas vertingesnėmis medžių rūšimis yra labai aktualus 9 



      Didžioji dalis (nuo 59 iki 98 %) trumpaamžiškiausių medžių 
rūšių (D, T, Bt, Bl, Gl) medynų jau pasiekusi brandą (5 pav.) 

5 pav. Brandžių medynų ploto dalis nuo tos rūšies medynų ploto 10 



• Bene blogiausia, kad po 10 metų brandą pasieks dar 611 
medynų augančių 551 ha plote (27,6 %) ir nesiimant drastiškų 
priemonių brandžių medynų kiekis pasieks 64 % (!). 
 

• Tuo tarpu jaunuolynai (iki 20 m., o Bt, Gl, Bl – iki 10 m. amžiaus) GŽAZ auga 
tik 49 ha plote (arba vos 2,4 % visų medynų!). Daugiausia yra B 
(19ha) ir D (13ha) jaunuolynų. 

 
 

• VMI duomenimis, GŽAZ želdiniai nėra aukšto skalsumo. Nors 
pasitaiko medynų nuo 0,3 iki 1,1 skls., tačiau daugiausiai 
aptinkama 0,7-0,6 skls. medynų, kurie sudaro 60 % nuo visų 
medynų ir užima 1260 ha. Didžiausiu vid. skalsumu pasižymi P (0,71 skls.), 
mažiausiu – Ą, G ir L medynai (0,62 skls.) 
 
 

• Vidutinis GŽAZ medynų skalsumas siekia tik 0,69, kas mažai skiriasi 
nuo Lietuvos medynų vidutinio skalsumo (0,73). 11 



• Vidutinis medynų našumas geležinkelio želdinių apsaugos 
zonos želdiniuose siekia 212 m3/ha, tačiau pastebimi nemaži 
skirtumai atskirų medžių rūšių medynuose ir ypač - brandos 
amžiuje (2 lentelė). 
 

• Bendras geležinkelio želdinių apsaugos zonos želdiniuose 
sukauptas medynų tūris (paskutinės miškotvarkos duomenimis) siekia apie 
425 900 m3. 
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2 lentelė. Vidutiniai geležinkelių apsauginių želdinių tūriai 

Vyraujanti 
medžių rūšis 

Vidutinis medynų 
tūris, m3/ha 

Vidutinis brandžių medynų 
tūris, m3/ha 

P 270 293 
E 272 321 
Ą 189 220 
U 176 - 
K 156 - 
G 147 - 
B 196 222 
J 250 291 
L 234 246 

D, T 227 250 
Bt, Bl,Gl 152 190 

Viso: 212 229 

13 



• VMI duomenimis, GŽAZ vyrauja vienaardžiai medynai. VMI 
specialistai II ardą aprašė tik 138 ha plote (193 medynuose). 

  
• II ardo skalsumas svyravo nuo 0,1 iki 0,5, bet dažniausiai (51 % 

atvejų) buvo sutinkamas tik 0,1 skls. II ardas. 
 Akivaizdu, kad ūkiškai labai reikšmingo (0,4-0,5 skalsumo) 
II ardo yra tik 8 sklypuose, 3,8 ha plote.  

 
• Dažniausiai (91 % atvejų) II arde sutinkama eglė – 175 sklypuose, 

123 ha plote, bet retkarčiais pasitaikė L, Ą, U, K, netgi B ir D II ardas. 
 

• II ardo amžius svyruoja nuo 13 iki 88 metų, o ūkiškai vertingo (iki 
45 metų amžiaus) II ardo yra tik 73 sklypuose, 56 ha plote. 
 

• Atmetus 0,1 skalsumo bei minkštųjų lapuočių II ardą matome, kad 
tik 34 sklypuose (26 ha plote, arba 19 % nuo visų medynų su II ardu) esantis II 
ardas gali turėti realios įtakos kaip geležinkelių apsauginis 
elementas. 
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Pomiškis yra inventorizuotas 313 sklypų, 200 ha plote. Pomiškyje 
aprašomos įvairios medžių rūšys, tačiau dažniausiai (215 sklypų, 141 ha 

plote) kaip ir II-jame arde vyrauja eglė (3 lentelė). 
 

3 lentelė. Pomiškio rūšinė įvairovė geležinkelių aps. želdiniuose 

Pomiškyje vyraujanti medžių 
rūšis 

Medynų kiekis, vnt. Medynų plotas, ha 

E 215 140,7 
P 10 5,9 
Ą 33 21,9 
U 11 4,8 
K 8 6,6 
G 3 2,2 
B 8 5,0 
J 1 0,2 
L 3 2,1 
D 14 8,0 
Bt 7 2,5 

Viso: 313 199,9 15 



• Pomiškio amžius svyruoja nuo 2 iki 40 metų, aukštis – nuo 1 
iki 8 m. 
 

• Net 1924 geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų (1489 
ha plotas) po savo danga turi traką. 
 

• Nors trakas pasižymi palyginus didele rūšine įvairove (bent 21 
rūšis), tačiau vyrauja šaltekšniai - 593 sklypuose (434 ha), lazdynai – 280 sklypų 
(234 ha), ievos – 230 sklypų (196 ha), karklai – 268 sklypuose (183 ha), pūsleniai – 195 
sklypuose (167 ha) bei šermukšniai – 172 sklypuose (111 ha). 

 
• Net 549 ha plote (36,9 % visų medynų turinčių traką) sutinkamas tankus 

trakas, tuo tarpu retas – tik 220 ha plote (14,7 %) 
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Geležinkelio apsauginių želdinių dendrometriniai parametrai 
eksperimentiniuose ruožuose Valstybinio miškotvarkos instituto 
(VMI) ir Geležinkelių aplinkosaugos centro (GAC) duomenimis 

 
• Geležinkelio ruožuose, kuriuose buvo vykdyta bandomoji želdinių 

inventorizacija, VMI duomenimis, net 88 % (56 ha) nuo visų čia augančių 
želdinių grupių (medynų) ploto augo mišrūs želdiniai.  

• Net 89 % nuo viso VMI inventorizuoto ploto (54 ha) vyravo beržo želdiniai. 
 

• VMI inventorizuoti želdinių (medynų) sklypai buvo gana 
smulkūs – nuo 0,2 iki 4,4 ha, o vid. sklypo plotas buvo 1,2 ha (t. 
y. beveik 2 kartus mažesnis nei vidutiniškai Lietuvos miškuose). 

 
• GAC planinėje medžiagoje atvaizduoti želdinių sklypai gerokai 

mažesni – nuo 0,01 iki 1,03 ha, vid. sklypo plotas siekia 0,15-
0,16 ha. 
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• Vertinant GAC duomenis matome, kad Pilviškių - Kazlų Rūdos 
ruože akivaizdžiai kultūrinės kilmės želdiniai fiksuoti 9,7 ha 
plote; Rokiškio-Obelių ruože - 12,5 ha plote, o Visagino-
Turmanto ruože – 7,6 ha plote. 
 

• VMI duomenimis, Pilviškių-Kazlų Rūdos ruože kultūrinės 
kilmės medynų nėra (kitais duomenimis yra 1,2 ha medynas), o Rokiškio-
Obelių ruože - 30,8 ha (t. y. beveik visi ten augantys apsauginiai želdiniai yra sodinti).  
 

• Mūsų atliktos želdinių inventorizacijos duomenimis 
akivaizdžiai kultūrinės kilmės medynai Pilviškių-Kazlų Rūdos 
ruože dengia mažiausiai 10,8 ha plotą, o Rokiškio-Obelių ruože 
– apie 11,4 ha - neskaitant medynų, kuriuose yra įsimaišę 
kultūrinės kilmės elementų (medžių ir/ar krūmų)... 
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Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje esančių želdinių 
eksperimentinės inventorizacijos duomenys 

 

• Vertinant 3 parinktus geležinkelio ruožus konstatuota, kad nei VMI 
pateikti duomenys, nei GAC turima informacija apie esamus 
apsauginius želdinius neatitinka realybės – iš dalies šie duomenys 
persidengia, tačiau dalis esamų želdinių neapskaityti iš viso. 
 

• Mūsų inventorizacijos metu, 3 eksperimentiniuose ruožuose 
inventorizuota 94,1 ha želdinių, tuo tarpu VMI duomenimis ten 
augo 60,4 ha miškų (arba 64 % nuo mūsų inventorizuoto želdinių ploto), o GAC 
duomenimis – 77 ha želdinių (arba 82% nuo mūsų inventorizuoto želdinių ploto). 

 
• Mūsų atliktos bandomosios želdinių inventorizacijos duomenimis, 

trijuose geležinkelių ruožuose (31,6 km ilgio) yra 1231 želdinių 
sklypai, tuo tarpu VMI buvo inventorizuoti tik 49 sklypai, GAC 
planinėje medžiagoje atvaizduotas 461 sklypas. 
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• Net 306 želdinių grupės (užimančios 6,2 ha plotą, arba 6,6 % nuo viso želdinių 
ploto) auga 20 m ruože abipus geležinkelio bėgių , todėl eismo 
saugumo sumetimais beveik visos artimiausiu metu turėtų būti iškertamos. 

 
• Žinant, kad Lietuvos geležinkelių administruojamas plotas 

šiuose 3 ruožuose yra apie 274 ha, geležinkelio želdinių 
apsaugos zona užima 133 ha, o želdinių plotas (be augančių 20 m 
zonoje abipus bėgių) – 88 ha, galima teigti, kad teritorijos 
padengimas tiksliniais želdiniais tėra 66%.  

• Iš to seka išvada, kad žemė (priskirta administruoti Lietuvos geležinkeliams) 
pelnui gauti iš medienos auginimo (netgi atsižvelgiant į estetiniam vaizdui 
užtikrinti paliktinus tarpus tarp želdinių grupių) panaudojama nepakankamai 
efektyviai. 
 

• Mūsų inventorizacijos duomenimis, 3 geležinkelio ruožuose 
vyraujantys beržo želdiniai augo 292 grupėse, 32,5 ha plote, 
nemaža buvo ir J, D, E, U medynų. 
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• Pagal vyraujančią rūšį mūsų inventorizacijos duomenys 
smarkiai skiriasi nuo VMI duomenų.  
 

• Matomai, taip yra todėl, kad miškotvarkos darbų metu 
(vadovaujantis LR Miškų įstatymu ir Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija) sklypai turi 
būti ne mažiau kaip 0,1 ha ploto, tad jie yra stambinami 
apjungiant pagal amžių, augavietę, skalsumą ar rūšinę sudėtį 
panašius medynus, neatmestinos ir taksacinės klaidos. 
 

• Želdinių inventorizacijos metu vadovaujamasi kitais teisiniais 
aktais (LR Želdynų įstatymu, Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis), 
išskiriamo sklypo dydžiui apribojimų nėra, tad sklypus pagal 
įvairius dendrometrinius parametrus galima detalizuoti, juolab, 
kad miškotvarka vykdoma ant aerofotonuotraukų M 1 : 10000, 
o želdinių inventorizacija - M 1 : 2 000. 
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• Mūsų inventorizuoti želdinių sklypai buvo gana smulkūs – nuo 
1 m2 iki 1,2 ha, o vidutinis sklypo plotas buvo 0,07 ha, t. y. apie 
17 kartų mažesnis nei išskirtas VMI ir apie 2 kartus mažesnis 
nei GAC (7 pav.). 
 
 

• Geležinkelių želdinių apsaugos zonoje dažniausiai pasitaikė 
≤0,1 ha ploto biogrupių (74 % nuo viso želdinių grupių kiekio), tačiau jos 
sudaro tik 21 % nuo bendro želdinių ploto. 
 

• Mažiausiai pasitaikė 0,41 - 0,5 ha ploto medynėlių (1,4 % nuo 
viso sklypų kiekio) sudarančių 8 % nuo visų geležinkelių 
apsaugos zonoje augančių želdinių ploto (7 pav.). 
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7 pav. Geležinkelio apsauginių želdinių pasiskirstymas pagal plotą  
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• Mūsų duomenimis, daugiausia želdinių grupių šiuo metu auga 
,,N“ hidrotope  - 726 vnt. (58 ha plote) ir ,,d“ trofotope (708 
vnt., 66 ha plotas). Tai vėlgi nesutampa su VMI duomenimis  
 

• Net 517 inventorizuotų geležinkelio želdinių grupių po savo danga turi traką (66 ha 
plote). Tankus trakas auga 35 ha plote, vidutinio tankumo – 24 ha, o retas – 7 ha plote. 

 
• Bent 57 grupių polajyje tankiomis eilėmis auga ir kultūrinės 

kilmės krūmai. Dažniausiai pasitaikantys krūmai – paprastieji 
pūsleniai, paprastosios karaganos bei kelių rūšių gudobelės.  
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• Medžių aukštis (stambesnėse grupėse aprašytose medynais ar eilėmis) svyravo nuo 
0,5 iki 30 m, o skersmuo – nuo 0 cm iki 54 cm. Vidutiniai 
medyne vyraujančio medžio parametrai  - 17,4 m H ir 24 cm D. 
Pavieniui aprašytų medžių vid. parametrai buvo kiek mažesni. 
 

• Patys aukščiausi (29 - 30 m H) medžiai užfiksuoti geležinkelio 
apsauginiuose želdiniuose buvo karpotieji beržai, pilkosios ir 
kanadinės tuopos bei drebulės.  
 

• Patys storiausi medžiai – pasiekę 82 - 102 cm D – pavienės 
pilkosios, kanadinės, balzaminės tuopos, paprastosios eglės ir 
paprastasis klevas. 
 

• Nors pasitaikė medynų nuo 0,3 iki 1,0 skls., tačiau daugiausiai buvo inventorizuota 0,9 - 
0,8 skls. medynų (39 ha plote), kurie sudaro 57,5 % nuo visų geležinkelio apsaugos 
zonoje augančių medynų ploto. Vidutinis skalsumas – 0,8. 
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Pavojingų ir potencialiai pavojų eismo saugumui keliančių 
medžių analizė ir želdinių tvarkymo priemonės 

 

• Inventorizuotuose geležinkelio ruožuose pastebėta nemažai 
pavojingų arba artimiausiu metu tokiais tapsiančių medžių. 

 

• Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, nutolusioje nuo bėgių 
>20 m, tokių medžių buvo 1420 vnt. – iš jų 877 beržai, 407 drebulės, 63 
eglės, 29 tuopos, 19 juodalksnių, 13 pušų, 4 gluosniai, 3 klevai, 3 liepos, 1 blindė bei 1 
gauruotasis alksnis. 

 

• Šių medžių aukštis svyravo nuo 13-14 m (pasvirę į bėgių pusę 45˚ kampu) iki 30 m, 
skersmuo – nuo 18 iki 96 cm. 
 

 
• Vidutiniai pavojingo ar potencialiai pavojingo medžio 

parametrai geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – 24 m H ir 
34 cm D. 
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• Iki 20 metrų ruože nuo bėglių, pavojingų ar artimiausiu metu tokiais 

galinčių tapti (>10 m H) pavieniui ar mažomis grupelėmis augančių 
medžių užfiksuota 1160 vnt. Šių medžių aukštis svyravo nuo 11 m iki 28 m 
(vid. 16 m H), skersmuo – nuo 10 iki 80 cm (vid. 24 cm). 
 

• Dar apie 1330 vnt. pavojingų ar dešimtmečio bėgyje tokiais 
galinčių tapti medžių (vid. apie 15 m H ir 16 cm D) šioje zonoje augo 
20-yje stambesnių grupių (apie 1,4 ha teritorijoje). 

• Gausiausiai šioje zonoje buvo paplitusios savaiminės D, B, J ir 
Bt. Į šią zoną be visų kitų medžių pateko ir 15 potencialią grėsmę eismo saugumui 
galinčių kelti  ąžuolų (11 - 26 m H ir 12 – 80 cm D). 
 

• Taigi bendrai paėmus, geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonoje (31,6 km ruože) auga apie 3910 vnt. pavojingų ar 
potencialiai pavojingų medžių, t. y. 1 km ruožo jų tenka 
apie 124 vnt. 
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• Analizuojant geležinkelio želdinių apsaugos zonoje augančių 
medžių ir medynų būklę matome, kad iš 4773 vnt. atskirai 
aprašytų medžių bent 22 % buvo blogesnės nei geros būklės 
(725 vnt. patenkinamos būklės, 270 vnt. blogos būklės, 62 vnt. – sausi). 

 
 

• Stambesnėmis grupėmis augančių medžių būklę konstatuoti 
sudėtingiau, bet pagal vyraujančią rūšį galima teigti, kad iš 480 
sklypų tik 6 % (vyraujančios medžių rūšies) medynų būklė buvo blogesnė 
nei gera.  

• Kita vertus, beveik bet kuriame stambesnio ploto medynėlyje dalis medžių (nebūtinai vyraujančios 

medžių rūšies) buvo patenkinamos ar blogos būklės. 
 

• Daugelio stambesnių medžių grupių būklė akivaizdžiai dar 
pagerės atlikus sanitarinius ar atrankinius kirtimus. 
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• Iki 20 m zonoje nuo bėgių vienetais suskaičiuoti 3148 medžiai, 
iš jų tiki apie 7,7 % yra blogesnės nei geros būklės (157 vnt. 
patenkinamos būklės, 80 vnt. blogos būklės, 5 vnt. – sausi). 

  Geresnę būklę čia matomai lemia tai, kad dauguma medžių yra jaunesni 
nei  tolimesniame ruože augantys medžiai. 

 
 
 

• Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje (t. y. toliau nei 20 m nuo bėgių) 

yra apie 19,5 ha drebulynų, tuopynų, baltalksnynų, blindynų, 
gluosnynų ir uosialapio klevo medynų, kuriuos (pradėjus pradėjus 

prasčiau vykdyti apsaugines funkcijas ar pablogėjus sanitarinei būklei), mūsų 
nuomone, reikėtų kirsti atkuriamaisiais kirtimais 1 eilėje. 
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• Kadangi želdinių inventorizacijos metu amžius nėra 
nustatomas, parenkant medynus kirtimams ir nustatant jų 
kirtimo eiliškumą, būtų galima orientuotis ir į menkaverčių 
rūšių vidutinį skersmenį, o iš dalies ir aukštį, pvz., kirsti 
medynus pasiekusius  20 cm D bei visus uosialapio klevo 
medynus (išskyrus atvejus kai atlikus atrankinius kirtimus galima vyraujančią rūšį 
pakeisti geros būklės, brandos nepasiekusia ilgaamžiškesne rūšimi).  
 

• Mūsų atveju, (be želdinių augančių zonoje iki 20 m atstumu nuo bėgių) tokių 
kirstinų medynėlių susidarytų 79 vnt. (12,8 ha). 
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Ačiū už dėmesį ! 

32 


	GELEŽINKELIO  APSAUGOS ŽELDINIŲ  INVENTORIZACIJOS YPATUMAI
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	1 pav. Geležinkelio želdinių (medynų) pasiskirstymas pagal plotą (VMI duomenimis)
	Slide Number 5
	2 pav. Geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų rūšinė sudėtis �(VMI duomenimis). �Vidutinė geležinkelio želdinių apsaugos zonos medynų rūšinė sudėtis (pagal užimamą plotą) - 5B1D1Bt1Ą1P1E, kur B – beržas, D – drebulė, tuopa, Bt – baltalksnis, blindė, gluosnis, Ą – ąžuolas ir kt. kietieji lapuočiai (U,V,K,Sb), P – pušis, E – eglė�
		Daugiausia medynų, VMI duomenimis, auga L hidrotope  - 1167 ha plote (arba 58,5 % nuo visų medynų ploto). Vos 19 ha plote medynai auga P hidrotope (1 lentelė). �	�Daugiausia medynų auga c trofotope (1023 ha plote, arba 51 % nuo visų medynų ploto), mažiausiai - a trofotope (4,7 ha; 0,2%) (1 lentelė).	��1 lentelė. Medynų pasiskirstymas (ha) hidrotopuose ir trofotopuose (VMI duomenimis)
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	      Didžioji dalis (nuo 59 iki 98 %) trumpaamžiškiausių medžių rūšių (D, T, Bt, Bl, Gl) medynų jau pasiekusi brandą (5 pav.)
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	2 lentelė. Vidutiniai geležinkelių apsauginių želdinių tūriai
	Slide Number 14
	Pomiškis yra inventorizuotas 313 sklypų, 200 ha plote. Pomiškyje aprašomos įvairios medžių rūšys, tačiau dažniausiai (215 sklypų, 141 ha plote) kaip ir II-jame arde vyrauja eglė (3 lentelė).��3 lentelė. Pomiškio rūšinė įvairovė geležinkelių aps. želdiniuose
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	7 pav. Geležinkelio apsauginių želdinių pasiskirstymas pagal plotą 
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32

