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KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ GAUSA, METINIS PRIEAUGLIS, BANDŲ STRUKTŪRA IR
AKLIMATIZACIJA
Zenonas Janulaitis
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Tyrimai atlikti 1996–2004 m. Kauno miškų urėdijos girininkijos miškuose. Jie priskirti lapuočių su eglėmis miškų grupei. Nustatyta porakanopių žvėrių gausa ir tankis, lytinė ir amžiaus struktūra,
medžioklės laimikis, atlikta šių rodiklių analizė. Įvertinti elninių žvėrių pažeidimai miško želdiniuose.
Parengtos tikslinės – medžioklės trofėjų kokybės ir bandų struktūros gerinimo rekomendacijos. Apskaičiuota ūkinė – ekonominė profesionalios medžioklės plotų reikšmė ir rekomenduojamos priemonės
pajamoms didinti.
Raktažodžiai: porakanopiai žvėrys, metinis prieauglis, tankis, profesionali medžioklė.

Šiuolaikinis miško augalijos ir medžiojamosios faunos sąveikos reguliavimas, susijęs su
elementarių populiacijų teritoriniu bei kiekybiniu valdymu. Visi Lietuvoje gyvenantys elniniai
yra miško gyvūnai, kurie turi ūkinę, estetinę ir kitokią reikšmę. Elninių kaimenės augimą sąlygoja ne tik natūralių pašarų poreikis, bet ir susidaręs optimalus tankis. Gyvūnų gausa nuolat
turi būti reguliuojama norint išsaugoti esančias populiacijas ir nedaryti žalos miškui, kuri atsilieptų gyvūnų išlikimui bei pakenktų patiems žvėrių namams – miškui.
Medžioklės ūkyje svarbiausia vieta tenka stambiausiems Lietuvos žinduoliams – porakanopiams žvėrims, kurių skaičius pastaruoju metu, ypač šernų, didėjo. Briedžių populiacijos
gausa stabilizavosi ar net mažėjo. Dėl brakonierių poveikio tauriųjų elnių taipogi negausėja.
Medžioklę reikia suprasti, kaip aplinkos apsaugos ir tarptautinės kultūros dalį, kuri užtikrina medžiojamų gyvūnų racionalų naudojimą, apsaugą. To siekiant reikia laikytis kultūrinių tradicijų, racionalaus gamtos išteklių naudojimo reikalavimų.
Darbo tikslas – nustatyti elninių žvėrių gausą, bandų struktūros metinį prieauglį ir parengti tikslinės bandos struktūros rekomendacijas Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose.
Darbo metodai ir apimtis
Elninių žvėrių gausa, bandų lytinė struktūra ir prieauglis nustatyti juostiniu metodu,
remiantis V. Padaigos (1996) aprašu. 1996 m. buvo nueita 57,9 km, 2000 m. detali apskaita,
atlikta 38,1 km ilgio juostoje, 2003 m. – 26,7 km, o 2004 m. balandžio mėn. – 59,3 km ilgio
juostoje. Nustatyti 8 stirnų ir 8 šernų morfologiniai duomenys. 2002 m. atliktas elninių žvėrių
žalos įvertinimas miško kultūroms. Nuostoliai įvertinti 7 miško kultūrų sklypuose, kurių bendras plotas sudarė 10,4 ha. 1999–2003 m. apskaičiuotos profesionalios medžioklės plotų eksploatacijos ir priežiūros išlaidos, pajamos, vidutinis ir gaunamas iš 1000 ha miško ploto pelnas.
Porakanopių žvėrių gausa, lytinė ir amžiaus struktūra, prieauglis
Porakanopių žvėrių gausos dinamika ir laimikis pagal oficialius duomenis Kauno miškų
urėdijos profesionalios medžioklės plotuose, pateiktos 1 lentelėje.
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1 lentelė. Porakanopių žvėrių gausos ir laimikio dinamika Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose
Table 1. Abundance and catch dynamics of cloven-hoofed animals in professional
hunting areas of Kaunas forest enterprise
Metai/
Year

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Stirnos/ Roe deer
SumeGausa/
džiota/

Abundance

127
138
86
117
110
101
117
107

Hunted

1
3
10
2
17
8
10
-

Šernai/ Wild boar
SumeGausa/
džiota/

Abundance

89
67
101
56
60
80
110
110

Hunted

28
45
40
14
16
48
10
3

Elniai/ Deer
SumeGausa/
džiota/

Abundance

117
116
72
60
65
40
70
141

Hunted

12
16
10
3
2
5
-

Briedžiai/ Elks
SumeGausa/
džiota/

Abundance

10
3
7
9
4
5
7
8

Hunted

1
-

Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose 1996 m. po lengvos žiemos
pagal ekskrementus suskaičiuota 7 stirnos, 172 elniai ir 30 briedžių. Žvėrių tankis 1000 ha
miško atitinkamai sudarė 7,32 ir 6 gyvūnus (1 pav.). Elnių patinų ir patelių santykis buvo
1:1,4, o briedžių – 1:1,7. Jauniklių iki 1 metų skaičius šioje elementarioje populiacijoje arba
kitaip vadinamas metinis prieauglis stirnoms sudarė 15,9 %, elniams – 17,9 % ir briedžiams –
17,2 %. Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose 1998 m. stirnų skaičius
buvo didžiausias – 138 vnt. Po šios šaltos žiemos stirnų gausa sumažėjo 62 %. 2000–2004 m.
stirnų gausa buvo gana pastovi (101–117 gyvūnų). Šiuo metu 1000 ha miško tenka 20 stirnų.
Pastaraisiais metais vidutiniškai sumedžiojama 10 % stirnų populiacijos. Dar būtų galima jų
2–3 kartus daugiau sumedžioti, jei nebūtų gana didelio brakonieriavimo.

1 pav. Elninių žvėrių tankio dinamika VĮ Kauno miškų urėdijos profesionalios
medžioklės plotuose pagal individualią apskaitą
Fig. 1. Density dynamics of cervids in the professional hunting areas of Kaunas forest
enterprise by individual account
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1997 metais buvo 117 elnių. Po intensyvių varyminių medžioklių 2000 metais jų liko
60, o 2002 m. – tik 40 elnių. Sumažinus varyminių medžioklių intensyvumą, pradėjo elnių
daugėti ir dabar priskaičiuojamas 141 gyvūnas arba 1000 ha miško tenka 26 elniai. Briedžių
gausa 1997 m. svyravo nežymiai (3–10 gyvūnų). Dėl intensyvių varyminių medžioklių, kai
plotai 2000–2001 m. buvo išnuomoti „naujiesiems lietuviams“, ėmė šernų ženkliai mažėti,
nors kasmet oficialiai buvo sumedžiojama tik 30–40 % šernų skaičiaus. Dar triskart daugiau
sumedžioja brakonieriai.
Daugiausiai stirnų Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose buvo
1998 metais (138 gyvūnai). Elniai yra antroje vietoje (116 vnt.). Toliau eina šernai (110 gyvūnų) ir galiausiai – briedžiai (10 vnt.). Stirnų daugiausiai sumedžiota 2002 metais (48 vnt.).
Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose 2000 m. po lengvos žiemos
suskaičiuota 98 stirnos, 153 elniai ir 9 briedžiai. Šių žvėrių tankis 1000 ha miško atitinkamai
sudarė 18, 28 ir 2 gyvūnus. Elnių ir briedžių patinų ir patelių santykis sudarė 1,1:, 1:1,5. Stirnų
prieauglis sudarė 33,8 %, elnių – 34,1 % ir briedžių – 29,9 %.
Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose 2003 m. po gana šaltos
žiemos suskaičiuota 144 stirnos, 180 elnių ir 18 briedžių. 1000 ha miško atitinkamai buvo 29
stirnos, 36 elniai ir 3 briedžiai. Elnių ir briedžių patinų bei patelių lyčių santykis sudarė 1:1,4
ir 1:2,1. Stirnų jauniklių iki 1 metų skaičius (metinis prieauglis) sudarė 23,1 %, elnių – 31,5 %
ir briedžių – 32,1 %, tai ypač palanku didinant žvėrių gausą.
2004 m. pagal ekskrementus suskaičiuota 107 stirnos, 141 taurusis elnias ir 8 briedžiai. 1000 ha miško atitinkamai buvo 20 stirnų, 26 elniai ir 2 briedžiai. Elnių patinų ir patelių
santykis sudarė 1:1, briedžių – 1,1:1 – tai ypač aktualu ir palanku išauginant geresnius ragus.
Metinis stirnų prieauglis sudarė 27,2 %, elnių – 21,8 % ir briedžių – 32,7 %.
Ūkinė-ekonominė profesionalios medžioklės plotų reikšmė
Per 1999 metus Kauno miškų urėdijos medžioklės žinovui sumokėta 15,6 tūkst. litų, o
jėgeriui – 2,4 tūkst. litų atlyginimas (2 lent.). Varovams sumokėta 2,2 tūkst. litų. Transporto
išlaidos (pašarų atvežimas, varovų vežimas, bokštelių pervežimas ir kt.) sudarė 8,3 tūkst. litų.
Žvėrims sušerti pašarai kainavo 4,53 tūkst. litų. Bokštelių statybai ir remontui išleista 770 Lt.
Pašarinių aikštelių įrengimas kainavo 850 Lt. Iš viso 1999 metais išleista 34,7 tūkst. litų. 2000
metais Kauno miškų urėdijos medžioklės žinovui sumokėtas 15,6 tūkst. litų, o jėgeriui –
2,4 tūkst. litų atlyginimas. Varovams sumokėta 1,9 tūkst. litų. Transporto išlaidos (pašarų atvežimas, varovų vežimas, bokštelių pervežimas ir kt.) sudarė 9,41 tūkst. litų. Žvėrims sušerti
pašarai kainavo 5,09 tūkst. litų. Bokštelių statybai ir remontui išleista 520 Lt. Pašarinės aikštelės įrengimas kainavo 800 Lt. Iš viso 2000 metais išleista 35,7 tūkst, litų.
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2 lentelė. Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotų eksploatacijos ir
priežiūros išlaidos (Lt)
Table 2. Operational and maintenance costs (Lt) of professional hunting areas in
Kaunas forest enterprise

Metai
Year

Atlyginimas
Salary

Užmokestis
varovams
Payment to
beaters

1999
2000
2001
2002
2003

18000
18000
19800
21000
21000

2200
1900
2100
1050
980

Transporto
Išlaidos
Transport
costs

Pašarai
Feeds

8340
9410
9630
8810
10340

4530
5086
6712
5838
5211

Bokštelių
statyba ir
remontas
Construction
and repair of
towers
770
520
850
430
1010

Pašarinių
aikštelių
įrengimas
Installation
of feed lots

Iš viso
Total

850
800
930
1030
1250

34690
35716
40022
38158
39791

Per 2001 metus Kauno miškų urėdijos medžioklės žinovui sumokėta 16,8 tūkst. litų, o
jėgeriui – 3 tūkst. litų atlyginimas. Varovams sumokėta 2,1 tūkst. litų. Transporto išlaidos
sudarė 9,63 tūkst. litų. Sušerti pašarai kainavo 6,71 tūkst. litų. Bokštelių statybai ir remontui
išleista 850 litų. Pašarinės aikštelės įrengimas kainavo 930 litų. Iš viso 2001 metais išleista 40
tūkstančių litų.
Per 2002 m. medžioklės žinovui sumokėtas 18 tūkst. litų, o jėgeriui – 3 tūkst. litų atlyginimas. Varovams sumokėta 1 tūkst. litų. Transporto išlaidos sudarė 8,81 tūkst. litų. Žvėrims sušerti pašarai kainavo 5,83 tūkst. litų. Bokštelių statybai ir remontui išleista 730 litų,
o pašarinės aikštelės įrenginiai – 1030 litų. Iš viso 2002 m. išleista 38,1 tūkst. litų.
Per 2003 metus medžioklės žinovui sumokėta 18 tūkst. litų, jėgeriui 3 tūkst. litų atlyginimo. Transporto išlaidos sudarė 10,3 tūkst. litų, žvėrims sušerti pašarai kainavo 5,21 tūkst.
litų. Bokštelių statybai ir remontui išleista 1010 litų. Pašarinės aikštelės įrengtos už 1250 litų.
Iš viso 2003 metais išleista 39,8 tūkst. litų.
Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotų eksploatacijai ir priežiūrai
kasmet vidutiniškai išleidžiama 37675,7 litų. Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės
plotų eksploatacijos pajamos, pateiktos 3 lentelėje.
3 lentelė. Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotų eksploatacijos
pajamos
Table 3. Operating income from professional hunting areas in Kaunas forest
enterprise
Metai
Year
1999
2000
2001
2002
2003

Varyminės medžioklės
Hunting with beaters
Užsieniečiai
Foreigners
16228
12005
14786
29314
15420

Vietiniai
Natives
1987
950
-

Medžioklės tykojant
Lurk-hunting
Užsieniečiai
Foreigners
17823
19056
13927
19950
7914

Vietiniai
Natives
1000
2570
2143
1171

Paukščių medžioklės
Bird hunting
Užsieniečiai
Foreigners
1920
2230
4550
13716

Vietiniai
Natives
420
670
-
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Eksportuojama
Exported

Iš viso
Total

1295
1159
1354
2500
800

38267
36778
34861
56934
39021

7

1999 metais sausio mėnesį iš užsieniečiams surengtų varyminių medžioklių gauta
10253,4 litų pajamų. Pardavus jų žvėrieną, dar gauta 850 litų. Vasario mėnesį užsieniečiai
tykojo ir medžiojo žvėris, sumokėdami 3250 litų. Kovo mėnesį medžioklių nebuvo. Balandžio
mėnesį užsieniečiai medžiojo paukščius, už tai sumokėjo 1920 litų. Gegužės mėnesį vietiniai
medžiotojai tykojo ir medžiojo šernus, sumokėdami 2740 litų. Birželio mėnesį užsieniečiai
tykojo stirninus ir šernus, už laimikį ir paslaugas sumokėjo 4512,65 litų. Už parduotą mėsą
papildomai gauta 240 litų. Liepos mėnesį vietiniai medžiotojai tykojo stirninus ir šernus. Jie
sumokėjo 600 litų. Rugpjūčio mėnesį užsieniečiai medžiojo stirninus, už paslaugas ir medžioklę sumokėjo 1900,50 litų. Rugsėjo mėnesį vietiniai medžiotojai tykojo šernus ir už tai
sumokėjo 400,76 litų. Spalio mėnesį užsieniečiai tykojo tauriuosius elnius, už laimikį ir paslaugas sumokėjo 5420,5 litų. Už parduotą mėsą papildomai gauta 205 litai. Lapkričio mėnesį
iš užsieniečiams surengtų varyminių medžioklių gauta 3540,25 litų. Gruodžio mėnesį už užsieniečiams surengtas varyminių medžioklių paslaugas gauta 2434,5 litų. Per 1999 metus už
medžiokles ir suteiktas medžiojimo paslaugas gauta 38267,6 litų pajamų arba 3577,4 litų
gryno pelno. Per 2000 metus už medžiokles ir suteiktas paslaugas gauta 36778,4 litų pajamų
arba 1062,4 litų gryno pelno. Per 2001 metus už medžiokles ir suteiktas medžiojimo paslaugas
gauta iš viso 34861,8 litų pajamų, arba buvo 5160,7 litų nuostoliai. Tą sąlygojo didelės išlaidos pašarams. Per 2002 metus pajamas sudarė 56264 litai arba 18105,4 litai gryno pelno. Per
2003 metus už medžiokles ir paslaugas gauta iš viso 39021,0 litų pajamų arba nuostoliai sudarė 770 litų. Per paskutiniuosius penkerius metus Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotai kasmet vidutiniškai davė 3362,9 litų pelną arba iš 1000 ha buvo gaunama 622,8
litai pelno.
Išvados ir rekomendacijos
Kauno miškų urėdijos Padauguvos girininkijos miškai ir profesionalios medžioklės
plotai priskiriami prie lapuočių su eglėmis miškų grupės. Kauno miškų urėdijos profesionalios
medžioklės plotuose 2004 metais 1000 ha buvo 26 taurieji elniai, 20 stirnų ir 2 briedžiai. Lyginant su 1996 m. stirnų padaugėjo 2,9 karto, tauriųjų elnių sumažėjo nežymiai (9,8 %), o briedžių, priešingai, sumažėjo trigubai dėl brakonieriavimo. Tauriųjų elnių patinų ir patelių santykis
yra 1:1, briedžių – 1,1:1 – tai turi teigiamos įtakos išauginant geresnius ragus – medžioklės
trofėjus. Vidutinis metinis stirnų prieauglis siekė 27,2 %, elnių – 21,8 % ir briedžių – 32,7 %.
Elninių populiacijoje dėl trofėjų kokybės ir ateityje reikia prisilaikyti lyčių santykio 1:1–1,2,
tačiau reikia didinti brandžių patinų skaičių. Šernų lyčių santykis galimas 1:1,5. Suaugę stirninai sveria vidutiniškai 20,7 kg, kūno ilgis siekia 118,5 cm, aukštis ties ketera – 77 cm, krūtinės
apimtis – 67,5 cm. Patelės yra nežymiai menkesnės. Suaugusio šerno patino vidutinis svoris –
175 kg, kūno ilgis – 160 cm, aukštis ties ketera – 99 cm, krūtinės apimtis – 130 cm. Trečiametės patelės vidutiniškai ketvirtadaliu menkesnės. Kauno miškų urėdijos Padauguvos girininkijos miškuose stirnos vidutiniškai nuskabė 19 % eglių kultūrų menturinių ir viršūninių
ūglių, o elniai uosiukų žievę nulaupė nežymiai (sklypų pažeidimo laipsnis – 3 %). Esant nedideliems pažeidimams kultūros nebuvo atsodinamos. Per paskutinius penkerius metus Kauno
miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotai kasmet vidutiniškai davė 3,4 tūkst. litų pelną
arba iš 1000 ha tai sudarė 623 litus. Norint padidinti gaunamas pajamas reikia sustiprinti
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gyvūnų apsaugą nuo brakonierių, racionaliau naudoti biotechnines priemones ir daugiau rengti
užsieniečiams medžioklių.
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Zenonas Janulaitis
Abundance, annual increment and herd structure of cervids
Summary
Studies were conducted in the forests of Kaunas Forest Enterprise in 1996–2004. The
forests are attributed to the broadleaved forest group with an admixture of spruce. The abundance and density of cloven-hoofed animals, their age and sexual structure as well as hunting
trophies were ascertained, and analysis of the data was carried out. Damages in forest plantations by ungulates were evaluated. Recommendations for the improvement of the quality of
hunting trophies and herd structure were suggested. The economic significance of professional
hunting areas was calculated and measures to increase income were suggested.
Keywords: cloven-hoofed animals, annual herd increment, density, professional
hunting.

KANOPINIŲ ŽVERIŲ GAUSA, METINIS PRIEAUGLIS, BANDŲ STRUKTŪRA IR AKLIMATIZACIJA
ABUNDANCE, ANNUAL INCREMENT AND HERD STRUCTURE OF CERVIDS
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SODMENŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJŲ PARENGIMAS ATVIRO GRUNTO
DAIGYNUOSE
Evaldas Survila
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvoje sodmenys miškų atkūrimui ir naujų užveisimui auginami tik miškų urėdijų ir nacionalinių parkų medelynuose. Šiuo metu yra 225 miškų urėdijų medelynai, kurių bendras plotas 1124 ha,
o miško sodmenų auginimui skirtas plotas – apie 900 ha. Medelyno plotas kinta nuo 0,15 iki 81,7 ha.
Medelynų plotas Europoje paprastai viršija 100 ha. Kai kurių medelynų plotas yra iki 400 ha.
JAV medelynai dar didesni – iki 10000 ha.
Pastaruoju metu Lietuvoje išauginamų sodmenų kokybė palaipsniui gerėja. Kai kuriuose medelynuose auginami pakankamai aukštos kokybės sodmenys. Tačiau dar nedaug medelynų turi įrengę
efektyvias laistymo sistemas, nepakankamai apsirūpinę sodmenų kokybę užtikrinančiomis techninėmis
priemonėmis, dalies urėdijų medelynai išmėtyti mažais ploteliais, kuriuose tiek įrengti laistymą, tiek
panaudoti specialias išauginamų sodmenų kokybę užtikrinančias technines priemones sudėtinga ir ekonominiu požiūriu nuostolinga.
Auginant sodmenis reikalingi specialūs pastatai, įranga ir techninės priemonės. Nors medelynai
turi nemažus įvairių techninių priemonių kiekius, bet tik Dubravos, Panevėžio, Telšių ir Tauragės medelynuose jie visiškai ar beveik visiškai sukomplektuoti.
Raktažodžiai: sodmenys, daigynai, dirvos paruošimas, tręšimas, apsauga nuo ligų ir kenkėjų,
auginimo technologijos.

Darbo metodika
Darbas atliktas specialiosios literatūros šaltinių analizės bei Lietuvos medelynų darbo
technologijų tyrimo rezultatų apibendrinimo metodu.
Darbo rezultatai
Dirvos paruošimas. Dirvos dirbimo tikslas – gerinti jos fizines, chemines ir biologines savybes, paviršiniame sluoksnyje ir podirvyje sudaryti optimalų drėgmės, oro, šilumos
režimą, pataisyti struktūrą, naikinti piktžoles, kenkėjų kiaušinėlius bei lervas, grybines ligas,
skatinti organinių medžiagų skaidymąsi.
Atliekant dirvos paruošimo darbus būtina laikytis šių pagrindinių reikalavimų:
 dirbti tik normaliai sausą dirvą;
 dirvos ruošimo darbus atlikti prieš įveisiant konkrečią kultūrą tame lauke;
 naudoti kuo lengvesnę dirvos įdirbimo techniką ir mechanizmus;
 atlikti giluminį podirvio purenimą bet kokios mechaninės sudėties dirvožemiuose;
 derinti dirvos paruošimo darbus su efektyviausiu piktžolių naikinimu;
 po dirvos suarimo nevažinėti vietomis, kuriose augs augalai.
Giluminis podirvio purenimas. Išlygintuose laukuose, išrinkus akmenis ir kelmus,
dirvos paruošimo darbai pradedami giluminiu podirvio purenimu, kuris atliekamas specialiu
podirvio kultivatoriumi – raižytuvu. Dirbant traktoriais ir kitais mechanizmais dirvožemis
dažnai suspaudžiamas iki 50 cm gylio drėgnuose ir iki 25 cm sausose dirvose, taip susiformuoja dirvožemio padas, kuris apsunkina vandens pertekliaus susigėrimą, šaknų augimą,
aprūpinimą drėgme.
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Po kiekvienos rotacijos prieš įveisiant naują kultūrą susiformavęs podirvio padas
supurenamas 40–60 cm gyliu. Purenimo gylį ir atstumus tarp noragų reikėtų nustatyti
individualiai atsižvelgiant į susiformavusio pado gylį.
Po giluminio podirvio purenimo dirvos paviršius išlyginamas akėjimu ar kultivuojant, ariama ir ruošiamos lysvės sėjimui ar sodinimui.
Kompostai. Kompostų gamybai naudojamos aukštutinių, tarpinių ir žemutinių tipų
pelkių durpės. Kompostų gamybai netinka durpės, turinčios daugiau kaip 50 % mineralinių
medžiagų. Biocheminiai procesai geriausiai vyksta 30–40 % nuo bendros masės susiskaidžiusioje durpėje (20–40 % suskaidytoje durpėje dar matomos augalinės liekanos, per
50% – juodos spalvos masė, tepanti delnus humusu).
Kompostams gaminti geriau naudoti žemutinio ir tarpinio tipo pelkių durpes. Žemutinio tipo pelkių durpė turtingesnė azotu, organinė masė, susiskaidžiusi 20–60 %, pH –
5,5–6,5, pasižymi geromis sorbuojamomis savybėmis. Aukštutinio tipo pelkų durpė rūgšti –
pH 3–4, mažai susiskaidžiusi (10–20 %), turi augalams nepageidaujamų fenolių, aliuminio,
geležies junginių. Aktyvinant tokios durpės skaidymąsi būtina maišyti su kalkėmis ir mineralinėmis, ypač azotinėmis trąšomis.
Laistymas. Lietuva yra drėgno arba pusiau drėgno klimato zonoje, ir augalų aprūpinimas vandeniu, išskyrus smėlio dirvožemius, apskritai yra geras. Nežiūrint to ilgesnių
sausų periodų metu produktyvios drėgmės kiekis dirvoje labai sumažėja ir augalams trūksta vandens. Apskritai drėgmės trūkumas dirvožemyje vegetacijos sezono metu jaučiamas
6–8 metus iš 10.
Nelaistomuose medelynuose miško medžių sėklos dažniausiai blogai sudygsta, neįmanoma pasiekti, kad sudygtų reikalingas sėklų kiekis, todėl dažnai trūksta sėjinukų, nėra
galimybių reguliuoti sodmenų augimą ir vystimąsi.
Medelyno dirvožemių drėgnumas stebimas nustatant faktinį dirvožemio drėgnumą
arba drėgmės potencialą, rečiau naudojami – gravimetrinis, neutronų, tenzimetrinis ir
elektrinio pasipriešinimo (varžos) metodai. Nesant specialių instrumentų dirvožemio drėgnumas nustatomas vizualiai stebint dirvožemį paviršiuje bei šaknų zonoje ir taip įvertinant
laistymo reikalingumą.
Medelynuose ir daigynuose naudojamos stacionarinės, kilnojamos ir mobilios laistymo sistemos.
Piktžolių naikinimas. Piktžolės yra bet kokie augantys kultivuojamuose pasėliuose
augalai, kurie auga greičiau negu kultivuojami augalai. Intensyvesnis ūkininkavimas medelynuose iš dalies skatina ir piktžolių vystimąsi. Sodmenų laistymas ir tręšimas visuomet
reikalauja ir intensyvesnio piktžolių naikinimo. Piktžolės naikinamos mechaniniu arba
cheminiu būdu. Abu piktžolių naikinimo būdai veikia sodmenis ir dirvožemį. Herbicidų
likučiai dirvožemyje gali ir po kelių metų sukelti letalinius sodmenų pakitimus. Netgi nekenksmingi sodmenims herbicidai gali turėti neigiamos įtakos jų kokybei, sumažindami
sodmenų atsparumą stresinėse, pvz. sausrų metu, situacijose. Mechaninė ir cheminė piktžolių naikinimo technologija visais atvejais yra papildoma rankiniu ravėjimu.
Sodmenų tręšimas. Tręšimas yra viena iš svarbiausių sodmenų išauginimo
technologijos sudėtinių dalių. Kadangi mineralinės medžiagos yra ypač svarbios sėjinukų
vystimuisi, mitybos elementų lygio kontrolė, reguliarus papildomas sodmenų tręšimas
SODMENŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJŲ PARENGIMAS ATVIRO GRUNTO DAIGYNUOSE
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būtinas įvairiose sėjinukų vystimosi stadijose.
Maisto medžiagų trūkumo arba pertekliaus sukeliami patologiniai reiškiniai
būna labai įvairūs. Mineralinių elementų trūkumo augaluose sukelti pakitimai nustatomi
dirvožemio cheminės analizės metodais ar vizualiai pagal sodmenų išorinius požymius.
Tiksliausiai sėjinukų apsirūpinimo mineralinės mitybos elementais lygį parodo
asimiliacinio aparato cheminė analizė. Mineralinių maisto elementų koncentracija asimiliaciniame aparate leidžia spręsti apie pasirinktos tręšimo programos efektyvumą, įsisavinamą maisto elementų kiekį, tuo tarpu analizuojant substratą rezultatai atspindi tik bendrą elementų kiekį dirvoje.
Siekiant išlaikyti dirvožemio derlingumą jis turi būti papildomai tręšiamas organinėmis trąšomis. Organinės trąšos, veikiamos dirvožemio mikroorganizmų, sąlygoja
humuso kiekio didėjimą, o tai žymiai pagerina dirvožemio fizines, chemines ir biologines
savybes. Tai ypač aktualu lengvose priesmėlio arba smėlio dirvožemiuose.
Žaliajai trąšai naudojamos tos augalų rūšys, kurios išaugina didelį žalios masės
kiekį, o šaknys sukaupia azotą ir kitas mineralines medžiagas. Juos užarus, dirvožemis
praturtinamas visomis augalų mitybai reikalingomis medžiagomis. Žalioji trąša iš dalies
neutralizuoja toksines medžiagas, susidarančias sodmenų auginimo metu. Šios trąšos
poveikis dirvožemiui trumpalaikis – dėl greitos žalios masės mineralizacijos.
Sodmenų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Pesticidų naudojimas. Sodmenis medelynuose pažeidžia ligos ir vabzdžiai. Kenkėjų buvimą daigynuose lemia ūkinių priemonių ir
ekologinių sąlygų įvairovė. Pažeidimų bus mažiau arba jų iš viso išvengsime, jeigu maksimaliai bus laikomasi agrotechninių reikalavimų.
Kovai su kenkėjais (sprakšiais, grambuolio lervomis, kurkliais, spyglius, lapus
graužiančiais ir kt.) naudojami cheminiai ir biologiniai preparatai, mechaninės apsaugos
priemonės. Ligas medelynuose sukelia Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia, Cyfindrocarpon, Pythium, Phythophtora ir kitų genčių grybai. Augalai nuolat stebimi, o atsiradus
pakenkimams ar profilaktiškai, augalai (kartais dirva) apipurškiami fungicidais. Atsižvelgiant į nūdienos ekologinius reikalavimus pesticidų naudojimas medelynuose turi būti minimalus, bet be jų naudojimo kol kas nė vienas medelynas neišsiverčia. Pažangiai dirbančio medelyno gamybinės technologijos turi būti tokios, kad pesticidai būtų naudojami tik
kritiniais atvejais.
Sodmenų iškasimas, laikymas ir realizacija. Sodmenys turi būti kasami tik visiškai baigę arba dar nepradėję vegetuoti. Pavasarį sodmenys pradedami kąsti, visai išėjus
pašalui.
Tiek sėjinukų. tiek sodinukų šaknims iš dirvožemio išlaisvinti yra naudojama danų
firmos “Egedal” vibracinė, su keičiama vibravimo amplitude, pritaikyta 100 cm pločio
lysvei iškasimo mašina. Išlaisvinti sodmenys išrenkami rankomis. Jeigu sodmenys nėra
pakuojami i specialius maišus, o tik prikasami žemėje, jų šaknys apveliamos molio-durpiųkarvių mėšlo tyre.
Miško sodmenų laikymas gali būti trumpalaikis ir ilgalaikis. Laikymo trukmė – tai
intervalas tarp optimaliausio sodmenų iškasimo laiko ir sodinimo želdiniuose laiko.
Trumpalaikis laikymas – tai iškąstų sodmenų laikymas medelynuose arba
želdavietėse iki 2 savaičių (spygliuočiams – 1 savaitė).
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Ilgalaikis laikymas – tai sodmenų laikymas visą rudens ir žiemos periodą, kai
laikymo trukmė – ilgesnė kaip 2 savaitės (spygliuočiams – 1 savaitė).
Trumpalaikiam sodmenų laikymui parenkamos vietos su lengvos granuliometrinės
sudėties dirvožemiu, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių.
Ilgalaikiam (ilgiau negu 2 savaičių) saugojimui sodmenys dedami į sniego, ledo
saugyklas, rūsius, šaldytuvus.
Į šaldytuvus dedami tik pasiekę ramybės būseną sodmenys. Šaldytuvuose gali būti
laikomi visų medžių rūšių sodmenys palaikant ne mažesnę kaip 96 % santykinę oro drėgmę ir temperatūrą apie 0 °C (gali svyruoti nuo -2 iki +2 °C). Jeigu sodmenys nėra supakuoti į specialius maišus, šaldytuvo patalpos oro drėgnumas palaikomas artimas 100%.
Svarbiausias veiksnys laikant sodmenis yra oro temperatūra. Nors augalams laikyti
šaldytuve pakanka -0,25 °C, tačiau norint užtikrinti tokią temperatūrą visoje patalpoje ji
turi būti faktiškai -2 °C. Žemesnė temperatūra jau gali augalams pakenkti. Sodmenis į šaldytuvą reikia suvežti sausus ir atvėsintus.
Ilgais atstumais sodmenys pervežami, sudėti į specialius polietileno, kraftpopieriaus maišus ar dėžėse, tiesiai transporto priemonėje, prieš tai jų dugną išklojus drėgnomis
pjuvenomis, durpėmis, kiminais ar kitomis drėgmę sulaikančiomis medžiagomis, apsaugančiomis sodmenis nuo išdžiūvimo. Pervežami sodmenys turi būti uždengti brezentu ar
kita panašia medžiaga.
Dabar paprastai sodmenis pasiima pirkėjas savo transportu. Ateities modelis turėtų
būti toks, kad sodmenis iki sodinimo vietos vartotojui pristatytų augintojas.
Pagrindinių medžių rūšių sodmenų auginimo technologijos
Tikslas: Išauginti kokybiškus sėjinukus persodinimui ir sodinukus miško atkūrimui
bei įveisimui.
Paprastoji eglė. Dvimečiai sėjinukai turi būti ne mažesni kaip 14 cm aukščio ir
2,5 mm skersmens, trimečiai – 24 cm ir 4,0 mm. Trimečiai sodinukai turi būti ne mažesni
kaip 20 cm aukščio ir 4,0 mm skersmens, keturmečiai – 25 cm ir 5,0 mm, penkiamečiai –
40,0 cm ir 6,0 mm. Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Dažniausiai valstybinių miškų urėdijų daigynuose sėjinukai ir sodinukai auginami atviro grunto daigynuose dvimečius
sėjinukus persodinant pavasarį ar ankstyvą rudenį ir kaip galutinis produktas pateikiant
keturmečius ar penkiamečius sodinukus. Kai kur (Panevėžio, Varėnos m.u.) sėjinukai auginami polietileniniuose šiltnamiuose persodinant vienmečius sėjinukus atviro grunto daigynuose ir kaip galutinį produktą pateikiant trimečius ar keturmečius sodinukus. Nedidelėm apimtim vienmečiai sėjinukai persodinami į „rulonus“ ir realizuojami trimečiai sodinukai su pusiau uždarom šaknim. Padidintas dėmesys: Dygstančių pasėlių apsaugai nuo
diegavirčio, pavėsinimui, laistymui.
Paprastoji pušis. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne mažesni kaip 6 cm aukščio ir ne
plonesni kaip 2 mm skersmens. Atitinkamai dvimečiai – 10 cm ir 3 mm. Dvimečiai sodinukai turi būti ne žemesni kaip 8 cm ir ne plonesni kaip 3,5 mm. Atitinkamai trimečiai –
15 cm ir 5 mm. Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Daugiausiai auginami atviro
grunto daigynuose. Kai kuriose urėdijose vienmečiai sėjinukai auginami durpiniame substrate polietileniniuose šiltnamiuose. Sodinukai auginami tik atviro grunto daigynuose
persodinant vienmečius ar dvimečius sėjinukus. Kaip galutinis produktas, pateikiami
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vienmečiai ir dvimečiai sėjinukai ir dvimečiai ar trimečiai sodinukai. Padidintas dėmesys:
Sodmenų apsaugai nuo spygliakričio ir viršūninio pumpuro išsaugojimui iškasimo, transportavimo ir sodinimo metu. Savalaikiam ir kokybiškam šaknų pakirtimui auginant 2
metų sėjinukus bei šaknų patrumpinimui persodinant sėjinukus daigyne siekiant išvengti
šaknų užlankstymo.
Paprastasis ąžuolas. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne mažesni kaip 15 cm aukščio
ir ne plonesni kaip 4 mm šaknies kalelyje. Dvimečiai – atitinkamai 25 cm ir 5 mm. Trimečiai sodinukai – 40-50 cm ir 5-6 mm, keturmečiai – 50-70 cm ir 6-9 mm. Auginimo patirtis
Lietuvos medelynuose: Sodmenys auginami tik atviro grunto daigynuose sėjant giles eilutėmis lysvėje pavasarį ar rudenį. Dažniausiai realizuojami dviejų-trijų metų sėjinukai pakertant šaknis kiekvienais auginimo metais. Trimečiai-keturmečiai sodinukai auginami
nedideliais kiekiais. Padidintas dėmesys: Šaknų pakirtimui, sodmenų apsaugai nuo miltligės ir stirnų bei kiškių pažeidimo daigyne, taip pat gilių išlaikymui iki pavasario.
Karpotasis beržas. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne žemesni kaip 15 cm ir ne plonesni šaknies kaklelyje kaip 2 mm. Atitinkamai dvimečiai sėjinukai – 30 cm ir 3 mm, dvimečiai sodinukai – 30 cm ir 5 mm. Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Polietileniniuose šiltnamiuose durpiniame substrate auginami vienmečiai sėjinukai. Atviro grunto
daigynuose lysvėse tiek padrikai, tiek eilutėmis auginami sėjinukai ir sodinukai. Sėjama
liepos mėnesį, iš karto surinkus sėklas, arba pavasarį. Padidintas dėmesys: Ne per storam
sėklų užbėrimui ir nuolatiniam laistymui pirmą mėnesį po pasėjimo, sėjinukų auginimo
tankumui (nesėti per tankiai, ypatingai auginant dvimečius sėjinukus).
Juodalksnis. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne žemesni kaip 15 cm ir ne plonesni
kaip 3 mm, dvimečiai atitinkamai – 40 cm ir 7 mm, dvimečiai sodinukai – 40 cm ir 7 mm.
Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Vienmečiai sėjinukai auginami polietileniniuose
šiltnamiuose durpiniame substrate ir atvirame grunte lauko daigynuose. Dvimečiai sėjinukai ir sodinukai – tik atviro grunto daigynuose. Padidintas dėmesys: Sėjinukų auginimo
tankumui, sėklų sėjimo gyliui ir pasėlių laistymui pirmą mėnesį po pasėjimo.
Mažalapė liepa. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne žemesni kaip 10 cm aukščio ir
ne plonesni kaip 3 mm skersmens šaknies kaklelyje. Dvimečiai atitinkamai – 30 cm ir
4mm, dvimečiai sodinukai – 30 cm ir 5 mm, trimečiai sodinukai – 50 cm ir 7 mm. Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Pastaruoju metu tiek sėjinukų, tiek sodinukų daigynuose buvo auginama labai mažai, daugiausiai urbanistiniams želdiniams. Stratifikuotos
sėklos sėjamos rudenį ar pavasarį. Sėjinukai persodinami vienų ar dviejų metų. Padidintas
dėmesys: Sėklų stratifikavimui.
Paprastasis klevas. Vienmečiai sėjinukai turi būti ne žemesni kaip 10 cm aukščio
ir ne plonesni kaip 3 mm, atitinkamai dvimečiai – 25 cm ir 5,5 mm. Dvimečiai sodinukai –
40 cm ir 6 mm, trimečiai – 60 cm ir 8 mm. Auginimo patirtis Lietuvos medelynuose: Pastaruoju metu tiek sėjinukų, tiek sodinukų daigynuose buvo auginama labai mažai.
Sėjinukai ir sodinukai auginami tik atviro grunto daigynuose dažniausiai sėklas sėjant rudenį ir persodinant vienmečius sėjinukus sodinukų išauginimui. Padidintas dėmesys: Tiek sėjinukų, tiek sodinukų apsaugai nuo miltligės pažeidimų.
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Pagrindinių darbų auginant miško sodmenis kalendorius.
Darbe pateiktas parengtas pagrindinių darbų auginant eglės, pušies, ąžuolo, beržo,
juodalksnio, klevo, liepos sodmenis ir sideratus kalendorius. Kalendoriuje numatytas tinkamiausias šių darbų atlikimo laikas ir eiliškumas.
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Evaldas Survila
Preparation of technologies for growing seedlings in open ground nurseries
Summary
Seedlings for reforestation and afforestation in Lithuania are grown in 225 nurseries of forest enterprises, with a total area of 1124 ha. Nurseries are improving the quality
of seedlings, but some of the nurseries have small available area, do not have effective
irrigation systems, special buildings, equipment, technical measures.
By research of Lithuanian nurseries work technologies and analysis of literature
sources, growing of the main tree species seedlings, care, protection from pests and diseases, excavating and storage technologies till realization were examined. Recommendations
have been prepared for soil cultivation, irrigation, fertilization, weed control, calendar
work sequence growing various kinds of seedlings.
Keywords: seedlings, nurseries, soil preparation, fertilization, protection from diseases and pests, cultivation technology.
SODMENŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJŲ PARENGIMAS ATVIRO GRUNTO DAIGYNUOSE
PREPARATION OF TECHNOLOGIES FOR GROWING SEEDLINGS IN OPEN GROUND NURSERIES
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PREVENCINĖS PRIEMONĖS VĮ ŠIAULIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VAINAGIŲ MEDELYNO
SANITARINEI BŪKLEI GERINTI
Henrikas Stravinskas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Sanitarinės miško apsaugos stoties duomenimis įvairių patologinių reiškinių sukelti ligų ir
kenkėjų židiniai kasmet išplinta miškų urėdijų daigynuose ir medelynuose maždaug 35-40 ha plote.
Tokia padėtis tampa pavojinga, nes formuoti gyvybingas miško ekosistemas ir miestų želdynus yra
labai svarbu. Tai įmanoma padaryti naudojant sveiką (ligų ir kenkėjų nepažeistą) sodinamąją medžiagą. Todėl įrengiant naujus daigynus–medelynus būtina tinkamai parinkti plotą, ištirti dirvožemio užsikrėtimą šaknų kenkėjais ir sėjinukų ligų sukėlėjais, nustatyti dirvožemio apsirūpinimą būtinomis maisto medžiagomis, laiku atlikti profilaktines bei aktyvias apsaugos nuo kenkėjų priemones. Darbo tikslas – atlikti patologinius tyrimus Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyne ir parengti rekomendacijas bei prevencines priemones jo sanitarinei būklei gerinti. Darbo uždaviniai: ištirti dirvožemio užsikrėtimą šaknų
kenkėjais ir būsimų sėjinukų ligų sukėlėjais; nustatyti dirvožemio terpės pH, humuso ir pagrindinių
maisto medžiagų kiekį bei papildomo tręšimo normas; paruošti minėtais klausimais praktines rekomendacijas naujas sodmenų išauginimo reikmes atitinkančio medelyno sanitarinei būklei pagerinti.
Straipsnyje pristatomi šių tyrimų rezultatai.
Raktiniai žodžiai: Medelynas, sodinukų išauginimas, dirvožemio pH, sanitarinė būklė.

Įvadas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl miško želdinimo žemdirbystei netinkamoje ir laisvos valstybinės žemės fondo žemėje“ (1997) numatyta artimiausiais dešimtmečiais šalies
miškingumą padidinti 2-3 %. Mišku apsodinti plotai padidės 130-190 tūkst. ha. Prognozuojama,
kad per artimiausius du dešimtmečius miško želdinimo apimtys valstybinėje miško žemėje gali siekti 7-8 tūkst. ha, privačiuose miškuose gali išaugti iki 3-4 tūkst. ha, o laisvame valstybiniame žemės
fonde, jeigu bus nuspręsta jas apželdinti per 10 metų – 4 tūkst. ha kasmet. Miško žemėms apželdinti kasmet prireiks apie 55 mln. vnt. sodmenų, o buvusioms žemės ūkio naudmenos – dar apie 50
mln. sodmenų. Siekiant išauginti tokį kiekį kokybiškos sodinamosios medžiagos būtina modernizuoti ir plėsti esamus miško daigynus-medelynus. Sveikas ir produktyvias miško ekosistemas įmanoma suformuoti naudojant sveiką (ligų ir kenkėjų nepažeistą) sodinamąją medžiagą. Todėl
įrengiant naujus daigynus-medelynus būtina vadovautis tokiais pagrindiniais sanitarinės saugos reikalavimais:
 tinkamai parinkti plotą nustatant dirvožemio apsirūpinimo laipsnį pagrindinėmis maisto
medžiagomis;
 ištirti dirvožemio užsikrėtimą šaknų kenkėjais ir augintinų sėjinukų ligų sukėlėjais;
 laiku atlikti profilaktines bei aktyvias apsaugos nuo jų priemones.
Šio darbo tikslas – atlikti patologinius tyrimus Šiaulių miškų urėdijos Vainagių
medelyne ir parengti rekomendacijas jo sanitarinei būklei gerinti.
Darbo uždaviniai:
 ištirti dirvožemio užsikrėtimą šaknų kenkėjais ir būsimų sėjinukų ligų sukėlėjais;
 nustatyti dirvožemio terpės pH, humuso ir pagrindinių maisto medžiagų kiekį
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bei papildomo tręšimo normas;
 paruošti minėtais klausimais rekomendacijas dėl jų panaudojimo gamyboje.
Lietuvos valstybiniuose miško daigynuose-medelynuose patologinius reiškinius
lemia daugelis veiksnių: abiotiniai (klimato sąlygos, dirvožemio mechaninė sudėtis ir kt.),
biotiniai (vabzdžiai kenkėjai, grybinės ligos ir kt.) ir antropogeniniai – dirvožemio įdirbimas, cheminė tarša ir kt. (Miško įkūrimo ir įveisimo nuostatai, 2001; Miško apsaugos vadovas, 2000; Dabkevičius ir kt., 2006).
Tyrimų metodika
Tyrimai atlikti Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos daigyno-medelyno
6,85 ha medelyno plote, kur 1,17 ha užima pirmųjų metų eglės sėjinukai, 0,12 ha – pirmųjų
metų pušies sėjinukai, 0,03 ha – dviejų metų juodalksnio sodinukai, 0,10 ha – pirmųjų metų beržo sėjinukai, o 5,43 ha plote paliktas juodasis pūdymas. Dirvožemio užsikrėtimo
galimybių ligų sukėlėjais nustatymui buvo paimti dirvožemio pavyzdžiai iš juodojo pūdymo viršutinio (armeninio) sluoksnio ir iš pušies bei eglės pasėlių, įtariamų daigų išgulimu
židinėlių. Taip pat buvo paimti pažeistų daigų pavyzdžiai.
Dirvožemio pavyzdžiai buvo naudoti dirvos užsikrėtimo infekcinio daigų išgulimo, sėklų ir šaknų puvinių sukėlėjais nustatymui, kitiems atliekamiems vegetatyviniams
tyrimams, o pažeisti daigai, tirti drėgnų kamerų (Petri lekštelėse) metodu – ligų sukėlėjų
nustatymui. Dirvožemio apsirūpinimo maisto medžiagomis ir kitų rodiklių nustatymui
paimti dirvožemio pavyzdžiai; terpės reakcija (pHmo ir PHKa) nustatyta potenciometriškai,
humusas – Tiurino metodu, judrusis fosforas – Kirsanovo metodu fotokalorimetriškai,
hidrolizinis azotas – Kornfildo metodu, judrusis kalis – Kirsanovo metodu su liepsniniu
fotometru, o judrusis kalcis ir magnis – trilonometriniu metodu. Įvertintas dirvožemio
užkrėstumas grybinėmis ligomis, vabzdžiais kenkėjais, dirvožemio derlingumas, apsirūpinimas maisto medžiagomis, tręšimo normos, profilaktinių ir kitų apsaugos priemonių
taikymo būtinumas.
Dirvos apsikrėtimo infekciniu daigų išgulimu, sėklų ir šaknų puvinių sukėlėjais
nustatymui buvo atliekami vegetatyviniai tyrimai. Tam tikslui iš būsimojo daigyno juodojo pūdymo ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) bei paprastosios eglės (Picea
abies (L.) Karst.) pirmųjų metų pasėlių lysvių paimti dirvožemio pavyzdžiai buvo supilti
į plastikines dėžutes (1 pav.), į kurias buvo pasėtos pirmos daigumo klasės paprastosios
pušies sėklos.

1 pav. Dirvožemio infekuotumo nustatymas
Fig. 1. Evaluation of soil
infectivity
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Dirvožemio pavyzdžiai su pasėtomis sėklomis buvo laikomi natūraliomis atviro
lauko sąlygomis palaikant normalią dirvos drėgmę. Nuolat (kas 4 dienos) buvo stebima ir
fiksuojama sėklų dygimo, ligų pasireiškimo bei jos tolimesnio plitimo ir daigų išgulimo
eiga.
Pažeisti ir žuvę daigai buvo panaudoti ligos priežasties nustatymui. Šis eksperimentas buvo atliktas drėgnų kamerų metodu Petri lėkštelėse ant sterilaus filtrinio popieriaus. Pradėjus vystytis grybienai, nuolat buvo imami jos pavyzdžiai ir mikroskopuojami.
Įvertintas dirvožemio užkrėstumas grybinėmis ligomis, vabzdžiais-kenkėjais, dirvožemio derlingumas, apsirūpinimas maisto medžiagomis, tręšimo normos, profilaktinių ir
kitų apsaugos priemonių taikymo būtinumas. Dirvožemio patologiniai tyrimai buvo atlikti
birželio mėn. ir rugsėjo mėn. pirmoje pusėje.
Rezultatai ir jų aptarimas
Apsikrėtimas ligų sukėlėjais. Dirvožemio tyrimo duomenys parodė, kad žemės
ūkio naudmenų plotuose dirva yra užsikrėtusi daigų infekcinį išgulimą, sėklų ir šaknų puvimą sukeliančiais mikromicetiniais grybais. Įvertinus būsimo daigyno artimoje kaimynystėje esančio miško medžių rūšių sudėtį ir medynų struktūrą, nustatyta, kad atsižvelgiant į
meteorologines sąlygasatskirais metais gali plisti tokios ligos, kaip infekcinis daigų išgulimas (sukėlėjai – Fusarium ir Alternaria genties grybai), paprastoji pušų spygliakrėtė (sukėlėjai – Lophodermium ir Hysterium genčių grybai), spygliuočių ūglių vėžys (skleroderiozė; sukėlėjas – aukšliagrybių klasės mikromicetinis grybas Grammeniella abietina), pušų
ūgliasukis (sukėlėjas – Melampsora pinitorqua) bei ąžuolų ir kitų lapuočių miltligė
(Microsphaera alphitoides).
Nustatyta, kad pirmieji infekcinio daigų išgulimo požymiai pasireiškia sėklų intensyviausio dygimo ir daigų pasirodymo dirvos paviršiuje metu ir tęsiasi ilgiau kaip 3 savaites, kada sėklų dygimas ir daigų pasirodymas jau buvo pasibaigę. Pažeisti ir žuvę daigai
kiekvienos apskaitos metu iš vegetatyvinių bandymų indų buvo šalinami atskiriant juos
nuo sveikųjų. Visi pažeisti daigai greitai imdavo džiūti ir žūdavo. Aktyvios apsaugos
priemonės specialiai nebuvo taikomos, nes šiais eksperimentais buvo siekiama ištirti, ar
ligų sukėlėjai yra užkrėtę dirvožemį.
Tyrimais nustatyta, kad 46,8 % juodojo pūdymo dirvožemyje pasodintų daigų buvo
pažeisti. Netaikant apsaugos priemonių pažeisti daigai žuvo. Tuo tarpu vegetatyvinio varianto bandymuose su pušies ir eglės daigyno dirvožemio pavyzdžiai sunyko ir žuvo per
62 % daigų. Tyrimais nustatyta, kad infekcinio daigų išgulimo (2 pav.) priežastimi buvo
Fusarium ir Alternaria gentims priklausantys grybai. Fusarium genties grybai dažniausiai
buvo aptikti šaknies kaklelio ir šaknų biomasėje, o Alternaria – antžeminėje daigų dalyje.
Panašius tyrimų rezultatus yra paskelbę ir kiti autoriai (Pileckis ir kt., 1968; Miškininko
žinynas, 1990;). Tai įrodo, kad iš eglės ir pušies daigyno pasėlių vietų paimti dirvožemio
pavyzdžiai buvo infekuoti infekcinio daigų išgulimo ligos sukėlėjais.
Atlikus dirvožemio mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad žemės ūkio tikslams
kultivuotoje medelyno dalyje bei pušies ir eglės pasėlių plote dirvožemis yra užkrėstas
infekcinio daigų išgulimo sukėlėjais, priklausantiems Alternaria ir Fusarium genčių atstovams. Siekiant išvengti šios ligos prieš sėją spygliuočių sėklas būtina beicuoti plačiausiai
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išbandytu sisteminio veikimo fungicidu fundazolu (Fundazol 50WP). Šio fungicido norma – 6g/kg sėklų. Galima naudoti ir kitus šiam tikslui rekomenduojamus beicus.

2 pav. Fusarium ir Alternaria sukelto infekcinio išgulimo pažeisti daigai
Fig. 2. Damages of sprouts caused by Fusarium and Alternaria
Nors sėklos ir buvo beicuotos, gali atsirasti nedideli infekcinio daigų išgulimo židiniai, iš kurių pažeistus daigus reikia nedelsiant pašalinti, o dirvą palaistyti 0,3–0,4 %
fundazolo ar kito rekomenduojamos koncentracijos fungicido tirpalu. Laistant būtina sudrėkinti iki 5 cm gylio dirvos sluoksnį, kuriame išsidėsčiusios daigų šaknys ir ligos sukėlėjų grybiena. Tirpalu reikia sudrėkinti ir aplink infekcinio daigų išgulimo židinį esantį
dirvožemį, nors jame augantys daigai dar nėra šios ligos pažeisti.
Paprastąją pušų spygliakritę sukelia aukšliagrybis Lophodermium pinastri (Hartmann et al., 2006). Nuo jos labiausiai nukenčia daigynuose auginami sodmenys ir naujai
įveisti pušies želdinai. Vainagių girininkijos daigyno-medelyne spalio-lapkričio mėn. ant
ligos pažeistų spyglių išryškėjo rusvos spalvos dėmėtumas ir tamsios spalvos iki 2 mm
skersmens taškeliai – grybo vaisiakūniai su sporomis (3 pav.). Kitų metų balandžio mėn.
antroje pusėje – gegužės mėn. pradžioje tiriamųjų sėjinukų spygliai parudavo, o jų paviršiuje pasirodė iki 2 mm skersmens juodos spalvos pagalvėlių tipo grybo vaisiakūniai (apoteciai), vienas nuo kito atskirti juodomis skersinėmis linijomis. Daugiausiai jų susiformuoja liepos-rugpjūčio mėn., esant šiltam ir drėgnam orui. Infekcijos šaltinis – greta daigyno
esantis pušų medynas ar pavienės pušys, ant kurių pažeistų spyglių visuomet laikosi šios
ligos infekcijos sukėlėjai.

3 pav. Paprastosios pušų spygliakritės pažeidimų požymiai: 1–dėmėtumas,
2– piknidis, 3–apoteciai
Fig. 3. Symptoms of needle damages caused by Lophodermium pinastri:
1–discolouration, 2– picnides, 3 – apoteci
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Numatant apsaugos priemones daigyną rekomenduojama projektuoti ne arčiau
kaip 250 metrų atstumu nuo pušies medyno, o vėjo atneštus į daigyną pušų spyglius nuolat
rinkti ir deginti. Antramečius ir vyresnio amžiaus sodmenis pirmą kartą būtina purkšti fungicidais apie gegužės vidurį. Pirmamečius sėjinukus reikia pradėti purkšti nuo liepos vidurio purškimą kartojant kas 2–3 savaites. Kartu rekomenduotina nupurkšti ir vyresnio amžiaus sodmenis. Jeigu liepos-rugsėjo mėnesiais vyrauja ligai plisti nepalankios oro sąlygos
(sausra ir karštis), tai rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo pradžioje purškimus galima užbaigti.
Efektyviausiu prieš paprastąją pušų spygliakritę iki šiol laikomas fungicido fundazolo
(Fundazol 50 WP) 0,15 % darbinis tirpalas. Galima naudoti ir 1 % Bordo skystį bei naujus
tam tikslui skirtus išbandyto efektyvumo fungicidus. Turint šiam tikslui skirtą ne vieną
fungicidą rekomenduotina kiekvieną purškimą juos kaitalioti. Yra nustatyta, kad nuolat
naudojant prieš atitinkamą ligą tik tos pačios cheminės sudėties preparatą, ligos sukėlėjas
prie jo pripranta ir preparato poveikio efektyvumas mažėja.
Spygliuočių ūglių vėžį sukelia aukšliagrybių klasės mikromicetas Grammeniella abietina (sinonimas Seleroderris lagerbergii). Nuo šios paprastajai pušiai ypač pavojingos ligos
nukenčia ne tik sėjinukai, bet ir vyresnio amžiaus želdiniai. Vainagių girininkijos daigyno
medelyne šios ligos požymiai išryškėjo anksti pavasarį, nutirpus sniegui (4 pav.).

4 pav. Ūglių vėžio (Grammeniella abietina) pažeisti paprastisios pušies sodinukai
Fig. 4. Seedlings of Scots pine damaged by Grammeniella abietina
Sergančių pušies sėjinukų viršutiniai pumpurai ir spygliai parudavo, o vėliau nudžiūvo. Tik šiai ligai būdingas požymis yra tai, kad jos plitimo pradžioje spygliai pradeda
ruduoti ne nuo jų viršūnės, bet nuo prisegimo prie ūglio. Nudžiūvę spygliai nulinksta žemyn, įgaudami skėčio formą. Ligai plintant nudžiūsta ūgliai, stiebeliai ir galiausiai visas
augalas. Apsaugos nuo šios ligos priemonės yra tos pačios, kaip ir dviejų metų ir vyresnio
amžiaus pušies sodmenų apsaugai nuo paprastojo pušų spygliakričio taikomos priemonės.
Pušų ūgliasukį sukelia rūdinis grybas Melampsora pinitorqua, kurį platina augalai
tarpininkai – drebulė ir baltoji tuopa. Nuo jo labiausiai nukenčia 2–4 metų amžiaus
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sodmenys daigynuose ir iki 12 m. amžiaus pušies kultūros. Vainagių girininkijoje gegužės
pabaigoje – birželio pradžioje ant 2–4 m. pušaičių ūglių bei stiebelių atsirado iki 2 cm ilgio 3mm pločio geltonos iškilios dėmės (grybo vaisiakūniai, užpildyti pavasarinėmis sporomis). Sporoms išbyrėjus, jų vietoje liko sakingos žaizdelės. Tose vietose ūgliai ar stiebeliai nulinko, nudžiūvo arba įgavo šiai ligai būdingą S raidės pavidalą.
Vėjo išnešiojamos sporos patenka ant kaimynystėje augančių drebulių lapų, sudygsta, praeina visas vystymosi stadijas ir ant nukritusių lapų išsilaiko per žiemą. Pavasarį
esant šiltam ir drėgnam orui susiformuoja vaisiakūniai su sporomis. Jos subrendusios išbyra ir vėjo nunešamos ant pušaičių, kur sudygusios jas apkrečia. Jei pavasaris šaltas ir sausas, liga praktiškai neplinta. Kadangi šios ligos sukėlėjo tarpinis maitintojas yra drebulės
lapai, pušies daigynas turi būti atskirtas nuo drebulių ne mažesniu kaip 250 metrų pločio
erdviniu barjeru; ten neturi augti drebulės ir ypač pavojingos jų atžalos su stambiais sultingais lapais.
Ąžuolų miltligė (5 pav.) – viena pavojingiausių ligų medelynuose auginamiems
sodmenims ir jauniems želdiniams. Ją sukelia aukšliagrybių klasės obligatinis ektoparazitas
(Microsphaera alphitoides).

5 pav. Miltligės (Microsphaera alphitoides) pažeisti ąžuolo (Qercus robur L.)
lapai ir ūglis (Pagal medžių ligų ir kenkėjų atlasą, 2005)
Fig. 5. Leaves and a shoot of Qercus robur damaged by Microsphaera alphitoides (Atlas of tree diseases and pests, 2005)
Grybas apninka ąžuolų lapus ir jaunus ūglius, kurie apsikrečia grybo sporomis
(konidijomis) gegužės-birželio mėn., o vasaros antroje pusėje – aukšliasporėmis. Vainagių
medelyne baltos spalvos miltingos apnašos lapų ir jaunų ūglių paviršiuje išryškėjo vasaros
viduryje. Liga labiau plinta karštomis ir sausomis vasaromis, kai lapai stokoja vandens,
todėl sumažėja jų atsparumas ligų sukėlėjams. Vasaros pabaigoje grybienos sluoksnis sustorėja ir padengia lapų paviršių kaip veltinis, ant kurio išsivysto rudos spalvos karpučių
pavidalo vaisiakūniai (kleistokarpiai) su aukšliasporėmis. Dėl to lapai gelsta, ruduoja ir
džiūsta.
Grybiena trukdo augalui normaliai augti ir vystytis, susilpnėja fotosintezės, transpiracijos intensyvumas ir kiti fiziologiniai procesai. Dėl to sergantys ūgliai nespėja
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sumedėti ir gali nušalti nuo ankstyvųjų rudeninių šalnų arba esant negiliai sniego dangai –
nuo žiemos šalčių. Jauni ąžuoliukai netenka viršūninių ūglių su pumpurais, ima kerotis,
tampa šluotiškais, nestandartiniais sodmenimis.
Apsaugai nuo šios ligos daigynus reikia įrengti ne arčiau, kaip 100 m nuo augančių ąžuolų ir jų atžalų. Norint padidinti auginamų sėjinukų atsparumą miltligei reikia juos
intensyviau tręšti fosforo ir kalio trąšomis; rudenį ir pavasarį – kruopščiai surinkti nukritusius ir dar besilaikančius lapus ir juos sudeginti.
Dirvožemio fizikinių-cheminių savybių ir derlingumo vertinimas. Daigyno dirvožemiai yra susiformavę ant nuožulniai banguotų pagrindinės morenos sanklodų. Visame daigyno plote dirvožemiai gana homogeniški pagal genezę ir panašūs pagal granuliometrinę
sudėtį bei uolienų stratigrafiją. Plote vyrauja veleniniai jauriniai silpnai ir vidutiniškai nujaurėję priesmėlio ant rišlaus smėlio dirvožemiai.
Dirvožemių drėgmės režimui, fizikinėms-cheminėms savybėms, medžiagų išsiplovimui ir kt. didelę įtaką turi podirvio ir karbonatų slūgsojimo gyliai, tačiau nei podirvio,
nei karbonatų iki 2,5 m gylio nerasta. Kadangi gilesni dirvožemio horizontai sudaryti iš
įvairiagrūdžių smėlių, viršutiniai sluoksniai gerai drenuojami, glėjiškumo požymių 1,5 m
gylyje nematyti.
Dirvožemių terpės pH viršutiniuose sluoksniuose (iki 20 cm) labai įvairuoja nuo
rūgščios (6, 8 ir 9 laukeliai) iki neutralios (4 ir 7 laukeliai); gilesniuose sluoksniuose ji pereina į silpnai rūgščią (1 lentelė).
1 lentelė. Dirvožemio cheminės analizės duomenys
Table 1. Parameters of soil chemical analysis
Bandinio
Nr.

pH
pH

Sample
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H2O
6,32
6,44
6,27
6,84
5,82
5,09
7,07
5,06
5,13

KCl
5,82
6,11
5,57
6,45
5,16
4,32
6,98
4,37
4,46

Rekomenduojama
tręšti, kg/ha veikl.
medžiagos

Humusas,
%

Maisto medžiagų kiekis,
mg/100g dirvožemio

Humus,
%

Content of nutrients, mg/l00 g soil

2,1
4,5
2,4
2,2
1,9
1,9
1,5
1,9
1,6

N
11,8
23,8
12,9
11,5
10,2
9,8
10,1
10,6
10,1

P2O5
40,0
54,0
33,2
73,0
35,0
25,5
35,0
17,0
18,2

K2O
11,5
13,8
14,5
15,5
10,9
6,2
12,0
6,0
4,8

Ca
6,8
20,4
5,0
6,0
4,0
2,4
8,0
3,6
3,8

Mg
1,3
5,8
2,3
1,8
1,0
1,1
2,7
1,3
1,5

Recommended to be applied, kg/ha of active
substance

N
45
45
45
50
55
50
50
50

P2O5
40
30
45
45
50
45
60
55

K2O
25
20
20
15
30
55
25
60
70

Mg
45
35
40
45
50
50
40
45
45

Detaliau tirtas humusinis (buvęs ariamasis) dirvožemio horizontas, kurio storis gana vienodas ir svyruoja 20–25 cm ribose. Kiek storesnis ir turintis didesnį humuso kiekį
dirvožemio horizontas yra žemesnėse daigyno vietose (2 laukelis).
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Humuso kiekis viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose daugumoje bandymų laukelių yra nedidelis ir vidutinis. Tik 2 laukelyje rasta kiek daugiau (4,5 %) humuso. Viršutinis
dirvožemio horizontas vidutiniškai aprūpintas hidrolizuojamu azotu, čia vyrauja labai
aukštas judriu fosforu aprūpinimo laipsnis; judriu kaliu, kalciu ir magniu dirvožemiai aprūpinti vidutiniškai.
Dirvožemio derlingumas kiek mažesnis 6, 8 ir 9 laukeliuose, o 2 laukelis yra labai
derlingas. Pagrindinio tręšimo normos nurodytos lentelėje. Siekiant nenualinti dirvožemių
rekomenduotina pagrindinį tręšimą derinti su sėjomainomis. Taip pat rekomenduotina naudoti lėtai tirpstančias bechlores, savo sudėtyje turinčias augalų augimui būtinų mikroelementų trąšas, kurių granulės padengtos polimerine plėvele.
Apskaičiuojant kompleksinių trąšų normas reikia vadovautis azoto norma galimai
priderinant kitų mineralinių elementų kiekius. Kitus trūkstamų elementų kiekius papildyti
vienanarėmis trąšomis. Tręšiama anksti pavasarį prieš įdirbant dirvą.
Be to, šio mokslinio ir praktinio darbo pagrinde buvo parengtos rekomendacijos
Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyno sanitarinei būklei gerinti. Rekomenduojamos
prevencinės apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemonės, medžiagos bei jų atlikimo kalendorinis planas, pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Daigyne atliekamų sanitarinės apsaugos priemonių prieš ligas ir kenkėjus
kalendorius
Table 2. Calendar of sanitary protection measures against diseases and pests
carried out in nursery
Apsaugos priemonė /Protection measure safeguard
Atlikimo laikas
Time of execution

Paskirtis
Purpose

Prieš ligas /Against diseases
Balandžio mėn.
Spygliuočių sėklų priešlaikinis
II–a pusė
beicavimas
Profilaktiškai nupurkšti ankstesnių metų pušies ir
Gegužės mėn.
eglės sodinukus nuo paprastojo spygliakričio ir
vidurys
ūglių vėžio
Sėklų masinio dygimo metu, pastebėjus išvirtusius daigus, juos pašalinti, o 5–7 cm dirvos
Gegužės mėn.
sluoksnį 0,5 m atstumu aplink židinėlį dezinfekuoti sulaistant
Pastebėjus ant drebulės lapų geltonų baziodiospoGegužės mėn. III–
rų apnašų, ankstesnių metų pušies sodinukus
birželio mėn. I dekados
nupurkšti prieš ūgliasuki

Preparatas, jo
koncentracija ir norma
Preparation, its
concentration and rate
Fundazolas, 6g/lkg
sėklų
Fundazolas, 0,15–0,20 %
koncentracijos tirpalas
Fundazolo 0,4 % koncentracijos tirpalu; 8–10 l/m2
Bordo skystis, 0,5–1 %
koncentr.; pakartoti po 6–
7 dienų
Bordo skystis 1 % koncentracijos arba koloidinės
sieros 0,5 % koncentr.
tirpalas

Gegužės mėn. III–
birželio mėn. I dekados

Pastebėjus ant lapų pirmuosius ąžuolo ar klevo
miltligės požymius, nupurkšti. Purškimą kartoti
iki rugpjūčio pabaigos kas 2–3 savaitės

Liepos mėn.
II–a pusė

Fundazolo 0,15 % konPirmamečius pušies sėjinukus nupurkšti profilakcentr. tirpalu;
tiškai nuo paprastojo spygliakričio; tęsti vyresnio
2-3 m. sėjinukus – 0,20 %
amžiaus sėjinukų purškimus
koncentr. tirpalu
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2 lentelės tęsinys
Table 2 continue
Prieš kenkėjus /Against pests
Balandžio–
gegužės mėn.

Po sodinamosios medžiagos iškasimo želdymui
ištirti daigyno dirvožemio apsikrėtimą kenkėjais

Balandžio mėn. iki augalų vegetacijos pradžios

Norint sugaudyti pušies straubliukus ir kurklius
apkasti daigyną 60x40 cm grioveliu; kasmet jį
atnaujinti

Balandžio mėn.
III–gegužės mėn.
I dekados
Balandžio mėn. pabaiga–gegužės mėn. pradžia
Gegužės mėn., skleidžiantis lapuočių medžių
lapams

Esant reikalui, panaudoti
insekticidus

Esant reikalui – ištisinis dirvos užnuodijimas
prieš šaknų kenkėjus

Pagal LR Valstybinės augalų apsaugos tarnybos patvirtintą pesticidų sąrašą

Sėklų beicavimas prieš šaknų kenkėjus
Iškasant sodmenis išrinkti vabzdžių–kenkėjų
pažeistus daigus

Maxim 025FS, 2–3 g/kg sėklų

Grambuolių suaugėlių susitelkimo vietose purkšti
lapuočius medžius

Decis 2,5 EC, 0,2–0,8 purkšti
lapuočių kg/ha

Rugpjūčio mėn. pabai- Dirvos tyrimas išaiškinant jos užsikrėtimo laipsnį
ga-rugsėjo mėn. pradžia šaknų kenkėjais

Išvados
1. VĮ Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyne atlikti dirvožemio patologinių
tyrimų rezultatai rodo, kad žemės ūkio naudmenų plotuose dirva yra užsikrėtusi daigų infekcinį išgulimą, sėklų ir šaknų puvimą sukeliančiais mikromicetiniais grybais.
2. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas atskirais metais gali plisti šios ligos:
paprastoji pušų spygliakritė (Lophodermium pinastri), spygliuočių ūglių vėžys (Grammeniella abietina), pušų ūgliasukis (Melampsora pinitorqua), ąžuolų ir kt. lapuočių miltligės
(Microsphaera alphitoides).
3. Atlikti vegetatyviniai tyrimai leido nustatyti, kad pirmieji ligos požymiai pasireiškia intensyviausio sėklų dygimo ir daigų pasirodymo dirvos paviršiuje metu.
4. Įvertinta dirvožemio apsikrėtimo vabzdžiais – šaknų kenkėjais galimybė ir
numatytos apsaugos priemonės.
5. Atliktas dirvožemio fizikinių-cheminių savybių ir derlingumo įvertinimas,
numatytas papildomo tręšimo tikslingumas.
6. Parengtos rekomendacijos Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyno sanitarinei
būklei gerinti; rekomenduojamos prevencinės apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemonės,
medžiagos bei jų atlikimo kalendorinis planas.
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Henrikas Stravinskas
Estimation of sanitary condition in Vainagiai nursery garden of Šiauliai forest
enterprise
Summary
According to the data of Sanitary Forest Protection Station, various pathological
phenomena caused by diseases and pest outbreaks spread in the nurseries of forest enterprises on 35–40 ha annually. This situation becomes dangerous, as to form viable forest
ecosystems and urban green areas is very important. It is very important form vital forest
ecosystems in order to ensure human and nature safety. That is possible growing healthy
(not affected by diseases and pests) planting stock. Accordingly, it is necessary properly
choose area, to measure the amount of soil nutrients. The aim of research is to perform
pathologic analysis in Vainagiai nursery garden-arboretum of Šiauliai forest enterprise for
the improvement of its sanitary condition. Main tasks of this research – to analyse soil
infection of prospective seedlings diseases; to measure soil pH, the amount of humus and
nutrients, fertilization rate. Results of the analysis of soil infection of prospective seedlings. diseases, measured soil pH, the amount of humus and nutrients, fertilization rates are
presented. As the result of this research and practical work, recommendations for the improvement of health status of Vainagiai nursery of Šiauliai forest enterprise, complex of
protection measures, materials and the calendar of it use were proposed.
Keywords: nursery garden, sanitary condition, sapling growth, soil pH.
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BERŽYNŲ SORTIMENTINĖS STRUKTŪROS MODELIAVIMAS
Albinas Tebėra1, Šarūnas Bėčius2
1 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2 Valstybinis miškotvarkos institutas
Sudarant naujus, atitinkančius Europos standartų reglamentus beržynų sortimentinės struktūros vertinimo normatyvus aktualu ištirti apvaliosios medienos ydų ir ypatumų rodiklių kitimo
dėsningumus bei parengti stiebų sudaromosios modelį. Tiriant apvaliosios medienos ydas ir ypatumus sudarytas šakų skersmens kitimo įvairiame stiebo ilgyje modelis. Ištirti kitų medienos ydų ir
ypatumų paplitimo dėsningumai. Modeliuojant stiebų sudaromąją išnagrinėti santykinio stiebų nuolaibio dėsningumai ir parengtas matematinis modelis. Atlikus šiuos tyrimus, sudaryti beržynų sortimentinės rūšinės struktūros normatyvai bei parengta medynų piniginio vertinimo kompiuterinė programa.
Raktažodžiai: apvalioji mediena, medienos ydos ir ypatumai, medymų sortimentinė
struktūra.

Įvadas
Miškų ūkio planavimo, medienos naudojimo ir medienos rinkos problemos sprendžiamos remiantis miško išteklių ir jų struktūros vertinimo duomenimis. Tam reikalingi
atitinkami normatyvai. Tarp jų ir medynų sortimentinės struktūros modeliai. Pastarieji ilgainiui turi būti atnaujinami, nes kas keliolika metų keičiami medienos sortimentinės
struktūros vertinimui reikšmingi medienos gaminių standartai. Lietuvos miškų ūkio sektoriuje nuo 2002 metų naudojami nauji apvaliosios medienos eglių, pušų, pjautinųjų rąstų
matmenis ir kokybės klasifikavimą reglamentuojantys Europos standartai. Drebulių, beržų,
ąžuolų, uosių ir alksnių pjautinių rąstų, beržų ir alksnių fanermedžių bei drebulių dektukmedžių, taip pat popiermedžių, plokščių medienos, malkų matmenis ir kokybės klasifikavimą reglamentuoja nauji Lietuvos standartai.
Medynų sortimentinei bei prekinei struktūrai įvertinti taikomi įvairūs metodai ir
normatyvai, kuriuos galima sąlyginai suskirstyti į dvi grupes:
1) metodai ir normatyvai medynų bendrijų sortimentinei ir prekinei struktūrai įvertinti;
2) metodai ir normatyvai individualių medynų sortimentinei ir prekinei struktūrai
įvertinti.
Pirmajai grupei priklauso medynų sortimentinės ir prekinės struktūros įvertinimo
metodai pagal sudarytas lenteles, kuriose pagrindiniais medynų prekingumo požymiais yra
medžio rūšis, skersmuo, aukštis arba amžius, bonitetas, skalsumas. Šie rodikliai neturi tiesioginio ryšio su medienos ydų paplitimu, stiebų formos įvairavimu. Tokiems normatyvams priskiriamos sortimentinės ir prekinės lentelės. Pastaruoju metu šie normatyvai labiau detalizuojami. Dabar jie sudaromi atskirai kultūrinės bei savaiminės kilmės, nusausintiems ar nusakintiems medynams.
Vakarų Europos šalyse daugelis šio tipo normatyvų sudaromi pagal medynų amžių
ir bonitetą, o JAV – pagal medžių aukštį ir skersmenį. Šios grupės normatyvai nebūnalabai tikslūs nustatant individualių medynų sortimentinės ir ypač rūšinės struktūros ro26
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diklius, tačiau jie gali būti panaudojami medynų bendrijų prekingumui įvertinti. Duomenys
apie medynų bendrijų prekingumą reikalingi miškų ūkio planavimo klausimams spręsti.
Antrajai medynų kokybės įvertinimo grupei priklauso klasikiniai medynų prekingumo nustatymo metodai pagal modelinių medžių, tyrimo barelių matavimo duomenis bei
stačių medžių individualią sortimentaciją. XX a. pabaigoje buvo pasiūlyta naujų metodų.
O. I. Polubojarinovas (Полубояринов,1976) medynų kokybei įvertinti siūlė kompleksinį
rodiklį, pagrįstą penkiais požymiais: vidutiniu medyno skersmeniu, vidutinio stiebo bešakės medienos zonos ilgiu, tiesiastiebių medžių kiekiu, sveikos medienos išeiga, medienos
tankumu. K. F. Panceris (Panzer, 1995) tuo pačiu tikslu siūlė naudoti medžio puvinio
skersmenį 1,3 m aukštyje. Šio autoriaus sudarytos regresinės lygtys, išreiškiančios priklausomybę tarp puvinio skersmens, jo išplitimo ilgio ir tūrio, leidžia įvertinti padarinės medienos nuostolius. Tačiau tiksliam centrinio puvinio skersmens nustatymui reikalingi sudėtingi ultragarsiniai prietaisai (Warensjö, Rune, 2004). Apytiksliam puvinio išplitimui bei
jo padaromiems nuostoliams apskaičiuoti siūloma naudoti išorinius požymius: ligos sukėlėjo vaisiakūnių skaičių, ilgį, vėjolaužų kiekį, lajos formos požymius, polajinę augaliją ir
kitus rodiklius (Арлаускас, Тябера, 1979).
Darbo tikslas
Ištirti beržų apvaliosios medienos kokybės rodiklių kitimo dėsningumus ir sudaryti
beržynų sortimentinės struktūros vertinimo modelius, suderintus su Europos Sąjungos
standartų reikalavimais.
Tiriamojo darbo objektas
Tirinėti bręstantys ir brandūs Biržų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Tauragės, Šiaulių, Šilutės, Jurbarko, Alytaus, Valkininkų,
Šakių, Rietavo, Telšių, Pakruojo, Joniškio, Tytuvėnų, Utenos, Anykščių, Zarasų, Kupiškio,
Jonavos, Kazlų Rūdos, Kuršėnų, Rokiškio, Švenčionėlių, Ukmergės, Kretingos ir Vilniaus
miškų urėdijų beržynai. Tyrimams naudojami 335 medžių stiebų kiekybinių rodiklių
(skersmens, žievės storio įvairiame stiebo ilgyje) ir apvaliosios medienos ydų matavimo
duomenys.
Tyrimų metodika
Empiriniai duomenys beržynų sortimentinei struktūrai įvertinti buvo renkami plyno kirtimo biržėse apvaliosios medienos ruošos darbų metu. Buvo matuojami nugenėtų
medžių stiebai.
Stiebų nulaibio matavimas. Stiebų nuolaibis apibūdintas matuojant jų skersmenis
tokiais atstumais nuo kelminio pjūvio: 0 m, 1 m, 3 m, 5 m ir taip toliau (kas 2 m). Stiebo
skersmens matavimo vietoje nustatytas žievės storis. Pagal šiuos duomenis apskaičiuojamas stiebo ir jo atskirų dalių (projektuojamų sortimentų) tūris su žieve ir be žievės.
Apvaliosios medienos ydų matavimai. Vertinant stiebų šakotumą matuotas stiebo
bešakės dalies ilgis, stiebo ilgio dalis iki žalių šakų taip pat matuotas įvairiose šakotos
stiebo dalies vietose šakų skersmuo. Apaugusioms šakoms matuotas jų išorinis požymis –
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žievės raukšlės (kino ūsų) kampas. Tariamojo branduolio ir puvinio skersmuo ir ilgis matuotas, supjausčius stiebą į sortimentus. Stiebo kreivumas matuotas tada, kai jo dydis yra
0,5 % ir daugiau. Vertintos ir kitos rečiau pasitaikančios apvaliosios medienos ydos: sausašonis, randai, plyšiai ir kt. Apvaliosios medienos ydos matuotos pagal Standartų LST EN
844-8 ir LST EN 1310 nuorodas.
Šakų storio įvairiame stiebo ilgyje modeliavimas. Kiekvienam modeliniam medžiui pagal empirinius duomenis nustatyti šakų skersmenys įvairiame santykiniame stiebo
ilgyje. Panaudojant daugianarės regresinės analizės metodą (Тябера, 1987) nustatyta šakų
storio įvairiame stiebo ilgyje priklausomybė nuo medžio aukštumo klasės ir medžio skersmens 1,3 m aukštyje.
Beržų stiebų nuolaibio modeliavimas. Stiebo nuolaibiui vertinti panaudotas
V. Zacharovo metodas (Захаров, 1962; Repšys, 1994), pagal kurį medžio stiebas suskirstytas į santykinius ilgius – 0,1, 0,2, 0,3, .... 1,0. Kiekvienam santykiniam stiebo ilgiui apskaičiuotas santykinis skersmuo (100% prilygintas stiebo skersmuo 0,1 stiebo ilgio skaičiuojant nuo kelminio pjūvio). Panaudojant daugianarės regresinės analizės metodą
(Тябера, 1987) sudarytas stiebų sudaromosios matematinis modelis.
Stiebų sortimentinės struktūros normatyvų rengimas. Beržų stiebų sortimentinės
struktūros normatyvai parengti panaudojant nustatytus stiebų nuolaibio ir apvaliosios medienos ydų matmenų kitimo dėsningumus. Pagal šią informaciją suprojektuoti įvairių aukštumo klasių medynų kiekvienam medžių storumo laipsniui optimalus stiebų sortimentavimo variantas.
Tyrimo rezultatai
Stiebų medienos kokybę lemiančių ydų modeliavimas. Išanalizavus sukauptus
empirinius duomenis, nustatyta, kad beržų šakų storis įvairiame santykiniame stiebo ilgyje
priklauso nuo medžio skersmens, bet nepriklauso nuo aukštumo klasės. Matematinio modeliavimo pagrindu panaudotas 3 laipsnio polinomas. Atlikus modeliavimo procedūrą, gauti
tokie modelio parametrai:

dmax = –221,681648 l 3 + 279,174698 l 2 – 57,774405 l + 0,304478 + (39,149459 l 3
– 153,9569 l 2 – 109,014 l + 5,72216) (0,0357 D – 0,7143)
čia: dmax – šakų, lemiančių apvaliosios medienos kokybės klasę, skersmuo mm,
l – santykinis stiebo ilgis,
D – medžio skersmuo 1,3 m aukštyje cm
Grafinė šio modelio išraiška pateikta 1 paveiksle.
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Storiausių šakų skersmuo mm
Diameter of thickest knots mm
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D = 28 cm
D = 24 cm
D = 20 cm

0
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0,8

1

Santykinis stiebo ilgis
Relative lenght of stem
1 pav. Šakų skersmens įvairiame stiebo ilgyje priklausomybė nuo medžio
skersmens 1,3 m aukštyje
Fig. 1. Dependence of diameter of knots on tree diameter at 1,3 m height in

different lenght of stem

Empirinių matavimų skaičius
Number of empirical measurements

Šio modelio paklaidų pasiskirstymo duomenys pateikti 2 paveiksle. Paklaidų pasiskirstymo duomenys leidžia apskaičiuoti sudarytos lygties tikslumą. Apskaičiuota, kad
modelio sisteminė paklaida yra 0,36 %, o vidutinė kvadratinė paklaida – ±9,4 %.
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Modelio nuokrypis nuo empirinių duomenų %
Deviation of the model from the empirical data %
2 pav. Šakų storio modelio paklaidų pasiskirstymas
Fig. 2. Distribution of errors of the model for branches thickness
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Kitų medienos ydų ir ypatumų paplitimas. Be šakų yra dar daug kitų beržams būdingų medienos ydų ir ypatumų. Svarbiausios tokios šių požymių grupės: plyšiai, stiebo
formos ydos, medienos sandaros ypatumai, grybiniai pakenkimai, biologiniai pakenkimai,
svetimkūniai ir mechaniniai sužalojimai. Labai svarbi beržo apvaliosios medienos yda –
tariamasis branduolys. Stambiuose ir vidutiniuose beržo rąstuose jos pasitaikymo dažnumas – 21 %. Kreivumas, ypač paprastasis, pasitaiko dar dažniau (26–27 %).
1 lentelė. Pagrindinių apvaliosios medienos ydų pasitaikymo dažnumas stambiuose
ir vidutiniuose beržo rąstuose %
Table 1. Frequency of occurrence of major roundwood features in large and medium-sized birch logs %
Klasifikavimo
Rąsto skersmuo cm
Diameter of logs cm
požymiai
Indications for classifi20
24
28
32
36
40
44
48 Vid.
cation
Įvijumas
0
2,2
0
3,1
2,0 2,6
2,4
0
1,5
Spiral grain
Ekscentrinė šerdis
2,1
3,6 11,4 9,6
12,3 19,2 14,6 18,2 11,4
Eccentric pith
Paprastasis kreivumas
28,4 32,8 26,4 27,2 25,1 23,5 29,1 19,7 26,5
Simple sweep
Ovalumas
6,2
8,4
7,2 9,4
12,3 14,5 14,8 13,1 10,7
Ovality
Spinduliniai plyšiai
0
0
4,1 3,7
2,8 2,5
0
0
1,6
Heart shake
Sausašonis, atvirasis
randas, pakirta
13,1 10,1 12,8 11,2
8,5 6,2
7,2
9,4
9,9
Dry side, uncovered
scar, undercut
Dviguba šerdis,
apaugęs randas
0
0
6,3 5,3
7,0 4,2
6,7
0
3,7
Double pith,
overgrown sear
Tariamasis branduolys
8,2 14,9
22,4 32,1 18,2 25,5 22,8 23,7 21,0
False heartwood
Puvinys
2,4
6,4 11,4 13,2 12,4 10,9 12,3 12,0 10,1
Decay
Beržų stiebų nulaibėjimo modeliavimas. Analizuojant empirinius duomenis sudarytas toks beržo stiebų nulaibėjimo modelis:

d = [228,43 (l / L) 6 – 748,33 (l / L) 5 + 944,12 (l / L) 4 – 573,32 (l / L) 3 + 172,38 (l /
L) 2 – 24,496 (l / L) + 1,213] D + [-5430,17533 (l / L)6 + 15920,11511 (l / L)5 –
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17314,41632 (l / L) 4 + 8341,01082 (l / L) 3 – 1661,95739 (l / L) 2 + 39,52112 (l / L)
+ 105,90186]
čia: D – medžio skersmuo 1,3 m aukštyje cm,
L – visas stiebo ilgis m,
l – atstumas nuo stiebo kelminio pjūvio m.

Santykinis stiebo skersmuo
Relative diameter of stem

Grafiškai šis modelis pavaizduotas 3 paveiksle.
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Santykinis stiebo skersmuo
Relative diameter of stem

Santykinis stiebo ilgis
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Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje cm
Diameter of tree at 1.3 m height cm
3 pav. Stiebo santykinio skersmens įvairiame santykiniame stiebo ilgyje priklausomybė nuo medžio skersmens 1,3 m aukštyje
Fig. 3. Dependence of relative diameter of stem at different relative lenght of stem
on diameter of tree at 1,3 m heihgt
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Panaudojant stiebų nulaibėjimo ir medienos ydų paplitimo dėsningumus sudaryti
beržų stiebų sortimentinės struktūros matematiniai modeliai. Nedidelis jų fragmentas pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė.Beržų stiebų sortimentinė struktūra
Table2. Assortment structure of birch stems

D cm

H

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

V
m3

m

15,4
18,1
20,0
21,4
22,5
23,3
24,0
24,6
25,1
25,5

A klasės fanermedžių rąstų
B klasės fanermedžių rąstų
tūris pagal stambumo klases m3 tūris pagal stambumo klases m3
Volume of veener logs class A by
Volume of sawlogs class B by
thickness classes m3
thickness classes m3
ViduViduStambūs
Stabūs
Iš viso
Iš viso
tiniai
tiniai
Total
Total
Large
Large
Medium
Medium
III medžių aukštumo klasė
Height class of trees – III

0,083
0,168
0,284
0,431
0,608
0,817
1,056
1,327
1,628
1,960

0
0
0
0
0
0
0,002
0,003
0,005
0,007

0
0
0
0
0,002
0,005
0,007
0,008
0,008
0,008

0
0
0
0
0,002
0,005
0,009
0,011
0,013
0,015

0
0
0
0
0
0
0,000
0,003
0,006
0,009

0
0
0,003
0,015
0,033
0,056
0,080
0,097
0,104
0,101

0
0
0,003
0,015
0,033
0,056
0,080
0,100
0,110
0,109

2 lentelės tęsinys
Table 2 continued

D
cm

H
m

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

15,4
18,1
20,0
21,4
22,5
23,3
24,0
24,6
25,1
25,5

32

V
m3

0,083
0,168
0,284
0,431
0,608
0,817
1,056
1,327
1,628
1,960

Fanermedžių ir pjautinųjų rąstų
tūris pagal stambumo klases m3
Volume of veener logs and saw logs by
thickness classes m3
Stam
ViduSmulIš viso
-būs
tiniai
kūs
Total
Large
Medium
Small
III medžių aukštumo klasė
Height class of trees – III
0
0
0
0
0
0
0,084
0,268
0,522
0,802

0
0
0,027
0,115
0,269
0,475
0,647
0,747
0,797
0,833

0
0,025
0,091
0,124
0,133
0,128
0,117
0,113
0,118
0,127

0
0,025
0,117
0,238
0,402
0,603
0,848
1,128
1,437
1,762

Popiermedžių
tūris m3
Volume
of pulp
wood m3

Malkų
tūris m3
Volume
of fire
wood m3

Atliekų
tūris m3
Volume
of waste
wood m3

0,054
0,102
0,110
0,120
0,116
0,107
0,093
0,082
0,073
0,074

0,015
0,014
0,014
0,016
0,020
0,025
0,025
0,027
0,031
0,039

0,014
0,028
0,042
0,057
0,070
0,082
0,090
0,090
0,086
0,084
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Beržynų sortimentinės struktūros ir jos piniginio įvertinimo apskaita. Parengtą
beržų stiebų sortimentinės struktūros modelį, sujungus su biržės taškavimo lapo duomenimis ir apvaliosios medienos gaminių kainininku, apskaičiuojama, kiek ir kokių sortimentų
galima pagaminti (optimaliai sortimentuojant stiebus) iš individualios biržės ir kokias pajamas galima gauti, realizavus pagamintus apvaliosios medienos gaminius. Tokia programa parengta MS “Excel” kompiuterinėje aplinkoje.
Išvados
Šakų storis įvairiame beržų stiebų ilgyje daugiausiai priklauso nuo medžių skersmens 1,3 m aukštyje ir nepriklauso nuo medyno aukštumo klasės. Šiai priklausomybei
analitiškai išreikšti sudaryto matematinio modelio tikslumas apibūdinamas ± 9,4 % vidutine kvadratine paklaida.
1. Dažniausiai pasitaikančios ydos beržo stambiuosiuose ir vidutiniuose rąstuose
yra atvirosios sveikosios šakos bei paprastasis kreivumas. Šios ydos būdingos atitinkamai
37 % ir 27 % visų matuotų rąstų. Rečiausiai pasitaikančios ydos – įvijumas, spinduliniai
plyšiai, dviguba šerdis, apaugęs randas (2-4 %);
2. Didžiausią stiebų apvaliosios medienos dalį sudaro B klasės vidutiniai rąstai,
t.y. iki 30 % stiebų tūrio ir tik 1–4 % sudaro A klasės stambūs rąstai;
3. Smulkiųjų apvaliosios medienos gaminių – popiermedžių, smulkiųjų pjautinųjų
rąstų daugiausiai (30–65 % stiebų tūrio) pagaminama iš plonastiebių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 12–20 cm.
Pasiūlymai
1. Beržų stiebų sortimentinei struktūrai vertinti siūloma naudoti parengtus pagal
sudarytus medienos ydų išplitimo ir stiebų nulaibėjimo duomenis ir jų kitimo dėsningumus
sortimentinės struktūros normatyvus;
2. Kertamų beržynų sortimentinei struktūrai vertinti (optimaliai sortimentuojant
stiebus) siūloma naudoti parengtą MS “Excel” kompiuterinės programos pagrindu skaičiuoklę.
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Albinas Tebėra, Šarunas Bėčius
Simulation of assortment structure of birch stands
Summary
Creating new models of assortment structure of birch stands, consistent with the
regulations of European standards, it is relevant to investigate the patterns of round wood
defects and features, as well as to develop a model of stem taper. The model of the diameter of branches in different lenghts of stem was created, investigating roundwood defects
and features. Results of investigation of other round wood defects and features are also
given. Stem taper model was created after investigations of stem diameter in different
lenghts. The models of assortments structure of birch stems were constructed using estimated regularities of stem taper, along with round wood defects and features. A special
computer program for monetary assessment of birch stands was created.
Keywords: round wood, wood defects and features, assortment structure of stands.

34

MIŠKININKYSTĖ
FORESTRY

MEDŽIŲ ŠAKŲ, NAUDOTINŲ KURUI, IŠTEKLIŲ MODELIAVIMAS IR APSKAITA
Albinas Tebėra, Giedrius Vaičiukynas, Asta Doftartė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Pastaraisiais metais didėjant medynų kirtimo atliekų panaudojimo reikšmei tampa aktualu
parengti tobulesnius šakų medienos tūrio ir jo struktūros normatyvus bei apskaitos būdus. Panaudojant 318 modelinių medžių matavimo duomenis nustatytas 7 medžių rūšių šakų medienos tankis.
Sudaryti medžių šakų medienos tūrio ir jo struktūros matematiniai modeliai. Parengta speciali šakų
išteklių apskaitos programa. Sudaryti racionalaus šakų išteklių naudojimo normatyvai, pagal kuriuos
nustatoma kokia šakų dalis gali būti naudojama kurui, medienos ruošos technologinėms reikmėms
ar miško bioįvairovės puoselėjimui.
Raktažodžiai: šakų mediena, medienos tankis, šakų tūrio apskaita.

Įvadas
Brangstant šiluminei energijai aktualu kuo racionaliau panaudoti vietinius kuro išteklius. Viena iš vietinio kuro rūšių yra malkinė mediena. Lietuvos miškuose kasmet pagaminama daugiau kaip 1,5 mln.m3 malkinės medienos. Sudeginus 1 m3 25  drėgnumo
pušinės medienos gaunamas apie 2 Gkal šilumos kiekis. Norint gauti tokį šilumos kiekį
reikia sudeginti apie 192 kg dyzelino kuro arba 205 kg mazuto. 192 kg dyzelino kainuoja
apie 455 Lt, o 205 kg mazuto – 320 Lt. Šie skaičiai atskleidžia tai, kad tikslinga racionaliau
naudoti menkavertę medieną (kaip vietinius atsinaujinačius išteklius) ir iš jos kaip galima
daugiau ruošti žaliavą šiluminei energijai gauti.
Kertant ar ugdant medynus miške lieka supūti dideli fitomasės kiekiai. Dabartiniu
metu šalies miškuose kasmet lieka apie 50 tūkst. m3 stiebų viršūnių ir smulkių stiebų, apie
500 tūkst. m3 šakų, apie 120 tūkst. m3 kelmų medienos. Čia dar būtų galima pridėti apie
350 tūkst. m3 padarinės medienos žievės. Ateityje didėjant kirtimų apimtims šių fitomasės
komponentų tūris dar padidės. Dalis šios žaliavos galėtų būti panaudotos kurui. Žinant
kuro kainas galima teigti, kad apie 210 mln. Lt būtų galima investuoti minėtų fitomasės
komponentų pavertimui kuro žaliava. Tokiu būdu būtų sutaupomos didelės lėšos, skiriamos kuro importui. Taip pat būtų įsteigta daugiau kaip tūkstantis naujų darbo vietų.
Kita vertus, medynų kirtimo atliekos naudingos ir svarbios miško bioįvairovės
puoselėjimui bei medynų kirtimo technologinėms reikmėms, todėl tampa labai aktualu
tiksliai įvertinti medynų kirtimo atliekų išteklius ir juos racionaliai naudoti. Tačiau Lietuvoje medynų kirtimo atliekų ištekliai ištirti nepakankamai. Šeštajame–aštuntajame XX a.
dešimtmetyje sudarant „Stačio miško tūrio ir sortimentinės sudėties pagal aukštumą“ lenteles buvo pateikti ir šakų tūrio duomenys. Skirtingų medžių rūšių šakų išteklius tyrė skirtingi autoriai. Tyrimams buvo naudojami skirtingi metodai. Pušų, beržų ir uosių medžiams
pateikta taip vadinamų ir likvidiniųб ir nelikvidinių šakų kiekiai, ąžuolų – tik likvidinių
(beje, pagal B. Šustovo duomenis), o eglių, drebulių, juodalksnių ir baltalksnių – tik nelikvidinių šakų kiekiai. Be to, per praėjusius kelis pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje gerokai padidėjo medynų našumas. Brandūs medynai tapo tankesni, dėl to sumažėjo medžių
šakotumas. Vėliau buvo atlikti tik kai kurių medžių rūšių (pušų, eglių) papildomi šakų
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išteklių tyrimai (Arlauskas, 1978; Tebėra, 1981, 1985).
Pastaraisiais metais, padidėjus menkavertės medienos panaudojimo svarbai tapo
aktualu nuodugniau išnagrinėti šakų išteklius ir parengti jų apskaitos būdus.
Darbo tikslas

Sudaryti kertamų medynų medžių šakų tūrio, jo struktūros normatyvus bei
apskaitos būdus ir parengti rekomendacijas, kaip racionaliai naudoti šakų išteklius.
Tyrimų metodika
Empiriniai duomenys reikalingi parengti medžių šakų tūrio normatyvus, renkami
kertamose biržėse. Šakų tūris nustatomas tokia seka: šakos sveriamos, nustatomas lapų
svorio procentas, nustatomas medienos su žieve tūrio svoris, apskaičiuojamas šakų medienos su žieve tūris.
Šakų svėrimas. Nukirtus ir nugenėjus medį, šakos sudedamos į atskirus paketus
pagal jų storgalio skersmenį: iki 2 cm, 2.1-4 cm, 4.1-6 cm, 6.1-8 cm, 8.1-10 cm. Šakos
storgalio skersmuo matuojamas 1-3 cm atstumu nuo stiebo paviršiaus. Pasveriami atskiri
šakų paketai.
Lapų svorio procento nustatymas. Iš kiekvieno šakų paketo imama vidutinė šaka. Ji pasveriama (su lapais). Po to nuskinami lapai ir vėl pasveriama (be lapų). Apskaičiuojamas lapų svorio procentas. Įgijus pakankamus matavimų įgūdžius, lapų svorio procentą galima nustatyti vizualiai.
Šakų medienos tankio nustatymas. Atrinkta vidutinė šaka (be lapų) supjaustoma
į ~ 20 cm ilgio gabalus, kurie surišami. Prie surištų šakų tvirtinama etiketė, kurioje užrašomas modelinio medžio numeris. Surištos šakos pasveriamos, nardinamos į ksilometrą,
išstumtas vanduo surenkamas į menzurą. Šakų medienos tankis apskaičiuojamas taip:



m
V

čia:  – šakų medienos tankis kg/dm3,
m – šakų medienos svoris kg,
V – šakų medienos tūris dm3
Šakų medienos su žieve tūrio nustatymas. Šakų medienos su žieve tūris apskaičiuojamas taip:

V 

m



.

Šakų tūrio matematinis modeliavimas. Šakų išteklių ir jų struktūros apskaitai atlikti panaudojat informacines technologijas reikalingi atitinkami matematiniai modeliai. Jų
sudarymui panaudotas daugianarės regresinės analizės metodas. Lygčių pavidalui sudaryti
panaudotas palaipsninio lygčių formavimo būdas (Tebėra, 1987).
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Tyrimų apimtis
Tirta 7 medžių rūšių brandžių medynų šakų tūris ir jo struktūra. Tyrimams pasirinkta 0.7 – 0.8 skalsumo kertami pagrindinio naudojimo kirtimais medynai. Juose atsitiktiniu būdu atrinkti matavimams modeliniai medžiai. Atrenkant modelinius medžius buvo
laikomasi principo, kad modeliniai medžiai būtų maždaug tolygiai pasiskirstę storumo
laipsniais ir medyno aukštumo klasėmis. Iš viso ištirta 318 modelinių medžių. Kiekvienai
medžių rūšiai teko po 40-50 modelinių medžių, o aukštumo klasei – po 70–125 medžius
(1 lentelė).
1 lentelė. Modelinių medžių skaičiaus pasiskirstymas pagal medžių rūšis ir medynų
aukštumo klases
Table 1. Distribution of the number of model trees by tree species and stand height
classes
Medžių rūšis
Tree species
Pušis Pine
Eglė Spruce
Beržas Birch
Juodalksnis Black alder
Drebulė Aspen
Ąžuolas Oak
Uosis Ash
Iš viso: Total

1
22
15
29
10
17
14
13
120

Medyno aukštumo klasė
Class of stand height
3
17
20
16
24
15
15
18
125

5
11
15
6
14
9
9
9
73

Iš viso
Total
50
50
51
48
41
38
40
318

Tyrimų rezultatai
Medžių šakų medienos tankis. Analizuojant eksperimentiniu būdu nustatytą modelinių medžių šakų tankį buvo nagrinėjami šio rodiklio kitimo dėsningumai. Tirta, kokią
įtaką žaliųjų šakų medienos tankiui turi medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, šakų storis ir
medyno aukštumo klasė. Nei su vienu išvardintų rodiklių šakų medienos tankis neturi
reikšmingos koreliacijos. Koreliacijos koeficientas, apibūdinantis minėtus ryšius, kinta
0,006–0,167 ribose. Didžiausias žaliųjų šakų medienos tankis (daugiu kaip 0,95 kg/dm3)
būdingas beržų ir ąžuolų medžiams. Didesnis negu 0,9 kg/dm3 medienos tankis būdingas
juodalksnių ir pušų šakoms. Lengviausios yra drebulės, eglės ir uosio šakos. Didelį žaliųjų
šakų medienos tankį lemia didelis jos drėgnumas. Mažą uosio šakų medienos tankį veikiausiai lemia pastaraisiais metais sumažėjęs uosių gyvybingumas. Dėl fiziologinių procesų sulėtėjimo medienos drėgnumas sumažėja – tai ir nulemia medienos tankio sumažėjimą.
Nustatyta, kad ir sausųjų šakų medienos tankis irgi nepriklauso nuo šakų storio, medžio
skersmens 1,3 m aukštyje bei medyno aukštumo klasės. Didžiausias sausųjų šakų medienos tankis (daugiu kaip 0,7 kg/dm3) būdingas pušų, beržų, eglių medžiams. Mažiausiu medienos tanku pasižymi uosio ir drebulės sausosios šakos. Vidutiniai duomenys apie šakų
medienos tankį pateikti 2 lentelėje.
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2 lentelė. Skirtingų medžių rūšių šakų medienos tankis
Table 2. Branches wood density of various tree species
Medžių rūšis
Tree species
Pušis Pine
Eglė Spruce
Beržas Birch
Juodalksnis Black alder
Drebulė Aspen
Ąžuolas Oak
Uosis Ash

Vidutinis žalių šakų medienos tankis kg/dm3
Average wood density of
green branches
0,901
0,862
0,963
0,915
0,870
0,954
0,784

Vidutinis sausų šakų medienos tankis kg/dm3
Average wood density of dry
branches
0,731
0,704
0,717
0,668
0,610
0,678
0,603

Medžių šakų tūris. Atlikus sukauptų empirinių duomenų regresinę analizę, sudarytos daugianarės regresijos lygtys, išreiškiančios medžio žaliųjų šakų tūrio priklausomybę
nuo medžio skersmens 1,3 m aukštyje ir medyno aukštumo klasės. Modelio pagrindu panaudotas antro laipsnio tokio pavidalo polinomas:

Vžš = a0D2 + a1D + a2D2h + a3Dh + a4h + a5,
čia:

Vžš
D
h
ai

– šakų tūris dm3,
– medžio skersmuo 1.3 m aukštyje cm,
– medyno aukštumo klasė,
– modelio parametrai.

Šio modelio parametrai pateikti 3 lentelėje, o grafinė išraiška – 1 paveiksle.
Pagal sudarytus modelius, aiškėja, kad didžiausias šakų tūris būdingas eglių ir beržų medžiams, mažiausias – uosiams ir pušims. Prieš 30–40 metų sudarytuose panašiuose
normatyvuose pateikti šakų tūrio kiekiai labai skiriasi nuo sudaryto modelio. Didžiausios
paklaidos senuosiuose normatyvuose būdingos uosių ir pušų šakų kiekiams (2 pav.). Neįtikėtina, kad pušų šakų kiekis būtų lygus eglių šakų kiekiui. Senuosiuose normatyvuose
ypač padidintas uosių šakų kiekis.
3 lentelė. Medžių šakų tūrio modelio parametrai
Table 3. Parameters of model of branches volume of trees
Medžių rūšis
Tree species
Pušis Pine
Eglė Spruce
Beržas Birch
Juodalksnis
Black alder
Drebulė Aspen
Ąžuolas Oak
Uosis Ash
38

a0
0,1224619
0,2952400
0,2585607

Modelio parametrai / Parameters of model
a1
a2
a3
a4
– 2,96029 – 0.0094262
+0,10779
– 1,586
– 3,59523 – 0,0285717
+0,23809
– 2,440
– 4,34144 – 0,0270455
+0,47477
– 2,325

a5
+30,486
+48,095
+20,725

0,1104851

– 1,18979

– 0,0042946

– 0,05540

– 0,712

+10,533

0,0541964
0,0900866
0,0303410

+1,84625
+0,54647
+0,56162

– 0,0008035
– 0,0087446
– 0,0030898

– 0,59232
+0,01634
– 0,02836

+ 4,200
– 1,586
+ 0,133

+ 6,100
+10,319
+ 4,412
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Šakų tūris dm3
Volume of branches dm3

300

Medyno
aukštumo
klasė
Class of
stand
height

250
200
150

1
2
3
4
5

100
50
0
0

20

40

60

Medžio skersmuo 1.3 aukštyje cm
Diameter of tree at 1.3 m height cm

1 pav. Pušų
žalių šakų tūrio
priklausomybė
nuo
medžio
skersmens
1.3
aukštyje ir medyno aukštumo klasės
Fig. 1. Dependence of volume of green branches on diameter
of pine trees at 1.3
m height and class
of stand height

Grafiškai atskiri naujųjų modelių fragmentai palyginti su senaisiais normatyvais (2
pav.). Iš senųjų normatyvų tik eglių šakų kiekis tiksliai atitinka naujojo modelio duomenis.
Kitų medžių rūšių (beržų, juodalksnių, drebulių, ąžuolų) šakų kiekis kiek didesnis negu
apskaičiuotas pagal naujuosius modelius (2 pav.). Tai galima paaiškinti tuo, kad prieš kelis
dešimtmečius medynai buvo retesni, o tai sąlygojo didesnį medžių šakotumą. Senuosiuose
normatyvuose pateiktas uosių ir pušų šakų kiekis, matyt, neatitiko tikrovės.
Daugeliui medžių būdingas nedidelis sausųjų šakų kiekis. Jis priklauso nuo medžių
rūšies biologinių savybių, medžio matmenų (skersmens 1,3 m aukštyje) ir kitų rodiklių.
Kiek didesnis sausųjų šakų kiekis (iki 15–40 dm3) būdingas eglių, ąžuolų, drebulių, pušų,
uosių medžiams. Juodalksnių ir beržų medžiuose sausų šakų yra labai nedaug. Sausųjų
šakų kiekiui (Vsš) apskaičiuoti sudarytos tokios daugianarės regresijos lygtys:
Pušims: Vsš = 0,0075198D2 + 0,03284D + 1,439 – 0,0007076D2h – 0,02214Dh – 0,087h,
Eglėms:Vsš = 0,0330098D2 – 0,15475D + 3,332 – 0,0036158D2h – 0,02513Dh – 0,165h,
Beržams:Vsš = 0,0006090D2 + 0,02752D + 0,241 – 0,0000366D2h – 0,00565Dh – 0,018h,
Drebulėms:Vsš = 0,0031436D2 + 0,38448D + 5,286 – 0,0000801D2h – 0,06557Dh – 0,727h,
Ąžuolams:Vsš = 0,0132122D2 + 0,27891D – 0,462 – 0,0010152D2h – 0,08732Dh + 0,503h,
Uosiams:Vsš = 0,0025644D2 + 0,26802D + 0,369 – 0,0001917D2h – 0,04983Dh + 0,112h.
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0

0
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0
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400
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600
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0
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0
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60
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2 pav. Naujųjų modelių palyginimas su senaisiais normatyvais
Fig. 2. Comparison of new models with the older normatives
Medžių šakų tūrio struktūra. Šakų storis brandžiuose medynuose kinta iki 6–8 cm.
Storesnės šakos (išskyrus prielipus) pasitaiko labai retai. Didžiausią dalį (50–75 %) sudaro
2–6 cm storio šakos. Plonesnių ir storesnių šakų kiekis daug mažesnis. Storiausios šakos
būdingos uosiams, ąžuolams, beržams, o ploniausios – eglėms, pušims. 4 lentelėje pateikti
skirtingų medžių rūšių šakų struktūros (pagal jų storį) duomenys.
4 lentelė. Įvairių medžių rūšių brandžių medynų šakų tūrio struktūra
Table 4. The structure of branches volume in mature stands of various tree species
Šakų storis
cm
Diameter of
branches cm
Iki/up to 2
2,1-4
4,1-6
6,1-8
Iš viso:/Total

Įvairių medžių rūšių medynų šakų tūrio dalis %
Part of branches volume in stands of various tree species %
Pušynai Eglynai Beržynai
Pine
Spruce
Birch
stands
stands
stands
28.1
35.8
28.9
7.2
100

47.9
48.9
3.2
0
100

12.3
38.6
38.2
10.9
100

Juodalksnynai
Black alder
stands
18.5
43.2
30.5
7.3
100

Drebulynai
Aspen
stands
16.8
30.0
31.6
21.6
100

Ąžuolynai
Oak stands

Uosynai
Ash
stands

8.6
37.5
39.5
14.4
100

25.1
28.5
46.4
0
100

Medžių šakų tūrio apskaita. Medžių šakų tūrio ir jo struktūros apskaitai atlikti
Microsoft Office Excel aplinkoje parengta speciali programa. Rengiant šią programą panaudoti
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aukščiau pateikti šakų tūrio modeliai. Skaičiuojant pagal šią programą šakų tūrio išteklius
kertamose biržėse reikia turėti tokius duomenis: medžių skaičių pagal medžių rūšis ir storumo laipsnius bei medžių aukštumo klasę. Skaičiavimų pagal šią programą pavyzdys pateiktas 3 paveiksle. Raudonu šriftu pavyzdyje pateikti matavimų duomenys, kurių pakanka
vertinant šakų išteklius.
Šakų ištekliai dabartiniu metu dažniausiai naudojami trims dalykams: kurui, medienos ruošos technologinėms reikmėms bei miško bioįvairovės puoselėjimui. Šakų kiekio
paskirstymas tarp išvardintų trijų reikmių labai priklauso nuo augavietės ypatumų. Neturtingų augaviečių kirtavietėse daugiausiai tenka palikti šakų miško bioįvairovės puoselėjimui, šlapių – medienos ruošos technologinėms reikmėms. Likusi šakų mediena gali būti
sunaudota kurui.

3 pav. Šakų tūrio ir jo struktūros apskaitos pavyzdys
Fig. 3. Example of accouting of branches volume and their structure
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Šakų medienos tūris naudotinas kurui, apskaičiuojamas pagal tokį sudarytą modelį:

Vkuras=[20+( – 3,75T2 + 25,25T – 1,25)*( – 0,333H +1,3333)]Vš /100 ,
čia:

Vkuras – šakų medienos tūris naudotinas kurui m3;
T – dirvos derlingumo laipsnis atitinkamai a – 1; b – 2; c – 3 ir d, f – 4;
H – dirvos drėgnumo laipsnis atitinkamai N – 1; L – 2; U – 3 ir P – 4 ;
Vš – bendras šakų medienos tūris m3

Maksimalus šakų medienos, naudotinos kurui, tūris, apskaičiuotas pagal modelį, pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. Maksimalus šakų medienos tūris, naudotinas kurui %
Table 4. The maximum volume of branches wood to be used as fuel %
Dirvos drėgnumo
laipsnis
Level of soil
moisture
N
L
U
P

Dirvos derlingumo laipsnis
Level of soil fertility
a

b

c

d, f

40
33
27
20

54
43
31
20

60
47
34
20

60
47
33
20

4 lentelėje pateikti maksimalūs šakų medienos, naudotinos kurui, kiekiai. Likusioji
šakų medienos dalis reikalinga miško bioįvairovės puoselėjimui ir apvaliosios medienos
ruošos technologinėms reikmėms. Tačiau esant nepalankioms medienos ruošos sąlygoms
(lietingas laikotarpis, didelis medienos ištraukimo atstumas) šakų, naudotinų kurui, kiekis
gali būti mažesnis.
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Albinas Tebėra, Giedrius Vaičiukynas, Asta Doftartė
Modeling and accounting of resources of trees branches to be used for fuel
Summary
In recent years, with increasing significance of the use of felling residues, it becomes urgent to elaborate improved branchwood volume and its structure normatives as well
as account methods. By using measurement data of 318 sample trees, the density of 7 tree
species has been determined. Mathematical models of branchwood volume and its structure were designed. A special program for the accounting of branches resources was worked
out. Standards of rational use of branchwood were elaborated, according to which it is determined what portion of branches can be used for fuel, for technological logging needs, or
to cherish biodiversity.
Keywords: branchwood, wood density, accounting of branchwood.
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ANYKŠČIŲ, UKMERGĖS IR ROKIŠKIO MIESTŲ GĖLYNŲ ASORTIMENTAS
Valdutė Varnaitė–Milaknienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Gėlės, kaip aplinkos puošmena, Lietuvoje mėgstamos nuo seno. Keičiantis laikmečiams
požiūris į gėles šiek tiek kito. Labiausiai keitėsi auginamų gėlių asortimentas. Įvairios gėlės iš vienuolynų, dvarų ir botanikos sodų plito po visą šalį. Vėliau introdukcijos galimybės, laisvi ekonominiai - prekybiniai ryšiai labai išplėtė galimų šalyje auginti gėlių asortimentą. Gėlė – tai tik medžiaga,
iš kurios gali būti padarytas ir geras, ir blogas kūrinys (Juchnevičiūtė, 1983). Gėlynas – želdinių
sudėtinė dalis. Tai brangus komponentas, todėl geriau suprojektuoti ir įrengti jų mažiau, bet vėliau
tinkamai prižiūrėti. Tik meniškas, geros būklės gėlynas praturtina želdinius.
Straipsnyje analizuojama 3 Aukštaitijos miestų bendruomeninio naudojimo gėlynų asortimentinė sudėtis užsimenant apie gėlių būklę tyrimo metu.
Raktažodžiai: miestai, gėlės, gėlynai.

Įvadas
Augalai urbanizuotoje aplinkoje yra neatsiejama žmonių kokybinių gyvenimo sąlygų išraiška. Bendraudamas su gamta, žmogus patiria protu neapčiuopiamas dimensijas
(Kranichas, 2006). Be estetinės funkcijos gėlės ir gėlynai teikia žmonėms edukacinę, auklėjamąją reikšmę. Kaip teigia kraštovaizdžio architektė M. Aidukaitė (2008), gėlynai yra
sudėtingi dariniai, jie lyg padeda galutinį tašką erdviniame želdinimo idėjos sprendime.
Kiekvienoje miesto zonoje gėlynai turi atitinkamą asortimentą.
Tyrimų objektas – Aukštaitijos regiono 3 rajonų centrų: Anykščių, Ukmergės ir Rokiškio miestų želdynų gėlynai. Darbo tikslas – išanalizuoti šių miestų gėlynų asortimentinę
sudėtį.
Tyrimų metodai
Tyrimai atlikti 2012 metų rugpjūčio mėnesį. Naudoti darbo metodai: literatūros
analizė, ekspedicinis metodas, fotofiksacija, vizualinis įvertinimas, duomenų analizė ir
sintezė, palyginamasis metodas. Ekspedicijos metu aprašomuoju būdu fiksuota kiekvieno
gėlyno vieta, jo asortimentinė sudėtis, gėlių būklė.
Tyrimų rezultatai
Tyrimo metu tirti Anykščių, Ukmergės, Rokiškio gėlynai. Fiksuotas momentinis
antros vasaros pusės gėlių asortimentas taksonais (1 lentelė). Gėlės pagal savo vystymosi ir
žiemojimo pobūdį tradiciškai suskirstomos į 5 grupes (1 pav.). Veislės, išskyrus paplitusias, nebuvo fiksuojamos, nes jas sudėtinga identifikuoti.
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1 lentelė. Gėlių pasiskirstymas pagal bioekologines grupes Anykščių, Ukmergės ir
Rokiškio miestų gėlynuose
Table 1. Distribution of flowers by bioecological groups in the flower gardens of
Anykščiai, Ukmergė and Rokiškis tows

Miestas
Towns

Taksonai
(skč.)
Taxa
(No.)

Anykščiai
Ukmergė
Rokiškis

Gėlių bioekologinė grupė
Bioecological group of flowers
Daugiametės,
lauke
Dvimetės nežiemojančios Daugiametės
Biennials
Not hardy
Perennials
perennials
Skč.
Skč.
Skč.
%
%
%
No.
No.
No.
0
0,0
2
5,0
18
45,0
1
3,85
2
7,69
14
53,84
0
0,0
1
5,26
10
52,63

Vienmetės
Annuals
Skč.
%
No.
20
50,0
9
34,62
7
36,85

40
26
19

Rožės
Roses
Skč.
No.
0
0
1

%
0,0
0,0
5,26

Gėlių taksonų skaičius/
Number of floral taxa

20
18

20

14

15
10

10

9

Anykščiai
Ukmergė
Rokiškis

7

5
0

1

2 2

0

1

0 0

1

0

Gėlių bioekologinės grupės/Bioecological groups of flowers

1 pav. Gėlių taksonų skaičius pagal bioekologines grupes Anykščių, Ukmergės ir
Rokiškio miestų gėlynuose 2012 m.
Fig. 1. Number of floral taxa by bioecological groups in the flower gardens of
Anykščiai, Ukmergė and Rokiškis towns in 2012
Tyrimų rezultatų aptarimas
Anykščiai. Miesto plotas – 11, 50 km². Miestas yra kurortinėje vietovėje. Iš tirtų 3
rajonų centrų šiame mieste vizualiai fiksuoti didžiausi gėlynų plotai ir gausiausias asortimentas. 2012 metais Anykščiai buvo paskelbti Lietuvos kultūros sostine. Galima daryti
prielaidą, kad tai galėjo įtakoti gėlynų gausą, būklę. Ne vienerius metus stebint miesto želdynų puoselėjimo tradicijas matyti, kad dėmesys ir investicijos yra nuoseklus savivaldybės
požiūris į aplinkos formavimą. Tyrimo metu augalai gėlynuose buvo geros ir labai geros
būklės.
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Gėlynai mieste koncentruoti pagrindinėse gatvėse, miesto centre ir Šventosios upės
slėnyje esančiame miesto parke. Gėlynuose augo 20 taksonų vienmečių gėlių (50 ℅).
Vienmetės gėlės išraiškingiausios savo spalvomis, todėl spalvinės dėmės iš vienmečių gėlių labai pagyvina aplinką. Užregistruotos respublikos želdiniuose paplitusios visadžydės
begonijos (Begonia semperflorens Link. et Otto), darželinės petunijos (Petunia hybrida
hort.), pelargonijos (Pelargonium L'Her.), Valerio sprigės (Impatiens walleriana Hook.),
pilkšvalapės žilės (Senecio bicolor (Willd.) Tod.). Augo prieš keletą metų pradėtas, bet
dabar dažnai gėlynuose auginamas itin dekoratyviais lapais darželinis margenis (Coleus
blumei Benth.), valgomasis batatas (Ipomoea batatas (L.) Poir.), retesni: Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd., Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.), baltai margais
lapais sukulentas – pluoštagėlės (Mesembryanthemum cordifolium L.) veislė. Daugiamečių
gėlių daugiausia miesto parke. Be keletos rūšių melsvių (Hosta Tratt.) augo stambiašaknis
snaputis (Geranium macrorrhizum L.), žėrinčioji rudbekija (Rudbeckia fulgida Aiton),
hibridinis vilkdalgis (Iris hybrida), dvi didžiosios vilkpupės (Hylotelephium maximum (L.)
Holub) veislės. Fiksuotos dvi rūšys spalvingais lapais alūnių (Heuchera L.), prieš keletą
metų intensyviai pradėtų auginti želdiniuose. Straipsnio pobūdis neleidžia pateikti visą
asortimentą.
Šiame mieste gėlių įvairovė labai išaugo. 2004-2006 metais Anykščiuose tebuvo
užregistruoti 24 taksonai (Vaidelys, 2008).
Ukmergė. Miesto plotas – 25,45 km². Gėlynai koncentruoti centrinėse Kauno, Kęstučio, Vytauto ir 2010 metais rekonstruotoje Vienuolyno gatvėse. Gėlynuose augo 26 pavadinimų gėlės, bet gėlynų plotai maži. Iš 9 vienmečių gėlių šiame mieste populiariausias
gvazdikinis serentis, truputį rečiau pasikartojo pilkšvalapė žilė, Valerio sprigė ir visadžydė
begonija. Užregistruota dekoratyvi, bet nuodinga stambiažiedė durnaropė (Datura metel
L.). Lyginant su 2004-2006 metais daugiamečių gėlių asortimentas pagausėjo 5 taksonais,
kuomet fiksuoti 9 taksonai (Vaidelys, 2008), bet jų būklė vidutiniška, o kai kuriuose gėlynuose – prasta. Iš šios grupės gėlių didžiausius plotus sudarė storalapė bergenija (Bergenia
crassifolia (L.) Fritsch.) ir melsvės. Nepastebėta nė vienos naujesnės gėlių rūšies. Dauguma derinių neharmoningi, akivaizdi prasta gėlių (ypač daugiamečių) priežiūrą. Apžiūrėjus
miesto gėlynus matyti kompetencijos ir dėmesio trūkumas.
Rokiškis. Miesto plotas – 14,0 km². Į šiaurės rytus labiausiai nutolusiame mieste
fiksuotas mažiausias asortimentas – 19 taksonų. Pagrindiniai gėlynai įrengti Nepriklausomybės aikštėje, prie Rokiškio krašto muziejaus ir prie rajono savivaldybės esančiame
Liongino Šepkos parke (medžio skulptūrų parkas). Iš vienmečių gėlių augo populiarios
respublikos želdiniuose visadžydė begonija, žilasis žlamutis, darželinė petunija, stambiažiedė gumbinė begonija (Begonia tuberhybrida Voss), pelargonija. Fiksuota retesnė gėlė –
lakišius (Bidens ferulifolia DC.). Iš 10 taksonų daugiamečių gėlių beveik visos augo
muziejaus teritorijose arba skulptūrų parke. Gyventojų ir svečių gausiai lankomame parke
tėra trys laisvos formos daugiamečių gėlių gėlynai, kuriuose augo krūminis astras (Aster
dumosus L.), melsvės, didžioji vilkpupė `Herbstfreude`. Tyrimo metu gėlių būklė buvo
gera, bet deriniai parke netinkami - ištuštėjusiuose daugiamečių gėlių tarpuose chaotiškai
prisodinta vienmečių gėlių – tai visiškai sudarkė ir taip ne itin vykusius derinius.
Apibendrinant estetinį tirtų miestų gėlynų vaizdą galima konstantuoti, kad
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svarbi ne tiek rūšinė sudėtis, kiek tinkamas gėlių komponavimas ir profesionali tolimesnė
jų priežiūra.
Išvados
1. Iš tirtų miestų gausiausias gėlių asortimentas Anykščiuose – 40 taksonų.
2. Anykščių miesto gėlynuose vyrauja spalvingumu pasižyminčios vienmetės
(50,0 ℅), o Ukmergės ir Rokiškio miestų gėlynuose – daugiametės gėlės (53,84 ir 52,63 ℅).
3. Iš naujesnių retesnių respublikos želdiniuose auginamų gėlių Anykščiuose
fiksuoti 7 taksonai, Ukmergės ir Rokiškio miesto gėlynuose – po 1.
Literatūra
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ir gėlynai: mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija. Klaipėda, 2008.
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ir gėlynai: mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija. Klaipėda, 2008.
Valdutė Varnaitė–Milaknienė
Assortment of flower gardens in Anykščiai, Ukmergė and Rokiškis towns
Summary
Flower garden is an integral part of landscape garden, carrying out the aesthetic and
educational functions. Only an artistic flower garden of good condition enriches green
areas. Fieldwork was conducted to investigate urban flowerbeds in Anykščiai, Ukmergė
and Rokiškis and to analyze their assortment. Anykščiai flowerbeds are the most abundant
in taxa (40), half of them are colorful annual flowers, the flowers are properly composed,
their condition is good. In Ukmergė and Rokiškis flowerbeds dominate taxa of perennial
flowers, but clearly visible is the lack of competence and care. For the aesthetic view important is not so much the assortment, but appropriate floral arrangement and further professional care.
Keywords: city, flower, flower beds.
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KITOS PASKIRTIES PAVIRŠIŲ AKTYVINANČIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ PLASTIFIKAVIMUI PASEKMĖS
Vincas Gurskis
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje pateikta medžiaga apie kitos paskirties paviršių aktyvinančių medžiagų – indų
ploviklių – panaudojimo cementinių skiedinių plastifikavimui pasekmes. Tiriant cementinius skiedinius, pagamintus be priedo, su tradiciniu profesionaliu plastifikuojančiu priedu ir trimis indų
plovikliais nustatyta, kad nors plovikliai ir pasižymi plastifikuojančiu poveikiu, tačiau labai stipriai
pablogina sukietėjusio cementinio skiedinio savybes: 50–65 % sumažina stiprį gniuždant, 4–15 %
padidina vandens įgėrį.
Raktažodžiai: cementinis skiedinys, plastiklis, indų ploviklis.

Įvadas
Pastaruoju metu beveik visi betonai, statybiniai skiediniai gaminami su priedais,
kurie naudojami mišinių technologinėms savybėms ir sukietėjusio betono, skiedinio savybėms arba kietėjimo procesui reguliuoti. Priedais didinamas mišinių plastiškumas, mažinamas vandens atskyrimas ir sluoksniavimasis, greitinamas arba lėtinamas mišinių rišimasis ir kietėjimas, didinamas sukietėjusio statybinio skiedinio, betono stipris, nelaidumas,
atsparumas šalčiui, keičiamos kitos savybės.
Priedai dažniausiai būna organinių medžiagų vandeniniai tirpalai. Priedo veiksmingumas apibūdinamas jo veiksniosios medžiagos gebėjimu pakeisti mišinio ar sukietėjusios medžiagos savybes nesukeliant žalingų poveikių. Tirpalų pavidalo priedų koncentracija apibūdina veiksnios medžiagos kiekį priede. Veiksnių medžiagų kiekis, esantis tirpale,
lemia priedo efektyvumą. Priedo efektyvumas – tai jo gebėjimas pakeisti mišinio arba sukietėjusios medžiagos savybes ir gali būti išreiškiamas įvairiais dydžiais. Pavyzdžiui, plačiai naudojamų plastifikuojančiųjų priedų efektyvumas išreiškiamas mišinio maišymui
naudojamo vandens kiekio mažinimu procentais. Priedai mišiniuose gali sukelti ir žalingus
poveikius: lėtinti mišinio rišimąsi ir kietėjimą, sukelti betono arba armatūros koroziją, žymiai sumažinti sukietėjusio mišinio stiprumą. Dėl nurodytų priežasčių priedai naudojami
tik tam tikrais gamintojo rekomenduotais kiekiais. Jų kiekiai paprastai apskaičiuojami procentais nuo rišiklio (nagrinėjamu atveju – cemento) masės ir vadinami dozėmis. Kartais
rišiklio kiekis išreiškiamas g vienam rišiklio kg arba ml vienam rišiklio kg, arba kitais vienetais.
Analogiškos paskirties statybinių skiedinių, betono priedai gaminami daugelyje šalių ir skirtingais firminiais pavadinimais. Šios medžiagos yra palyginti brangios, todėl statybose, ypač statant ūkio būdu, kaip statybinio skiedinio priedai plačiai naudojamos paviršių aktyvinantįjį (plastifikuojantįjį) poveikį turinčios pigesnės, kitos paskirties medžiagos,
dažniausiai indų plovikliai. Tačiau iki šiol nėra ištirta, kokį teigiamą ir neigiamą poveikį
šie netradiciniai priedai sukelia šviežio ir sukietėjusio statybinio skiedinio savybėms.
Šio darbo tikslas – ištirti ir palyginti tiek profesionalių, tiek kitos paskirties (netradicinių) priedų poveikį cementiniams skiediniams.
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Tyrimo medžiagos ir metodai
Atliekant tyrimus kaip tradicinis betono mišinio sudedamųjų dalių paviršių aktyvinantis priedas buvo naudojamas plastiklis STACHEPLAST 125 (lignosulfonatų pagrindu), kaip netradiciniai priedai buvo naudojami trijų rūšių skirtingi indų plovikliai –
BANGA, TOMIK ir FAIRY.
Siekiant palyginti naudojamų priedų efektyvumą džiovinimo metodu (LST EN
480-8:2000) nustatyta priedų koncentracija – sausųjų medžiagų kiekis.
Cementinio skiedinio mišiniui gaminti naudotas AB „Akmenės cementas“ gamybos sudėtinis portlandcementis CEM II/A–LL–42,5N, gamtinis, standarto LST EN
13139:2003 reikalavimus atitinkantis 0/4 mm frakcijos gamtinis smėlis bei LST EN
1008:2003 reikalavimus atitinkantis geriamasis vandentiekio vanduo. Bandymų metu priedai dozuoti pagal sausą medžiagą % nuo cemento masės.
Vandens poreikis normalaus tirštumo tešlai gauti, kai nenaudojami ir naudojami
priedai, nustatytas pagal LST EN 197-2:2000.
Šviežio cementinio skiedinio konsistencija įvertinta pagal standartinio kūgio, kurio
smaigalio kampas 30°, aukštis 150 mm, masė kartu su jo pagrindo centre pritvirtintu metaliniu strypeliu 300±2 g, įsmigimo gylį (LST 1413.1:1995 LST L 1346:2005).
Priedų įtaka sukietėjusio cementinio skiedinio savybėms nustatyta bandant 28 paras kietėjusių standartinių bandinių – prizmių 40×40×160 mm stiprį lenkiant ir gniuždant
bei vandens įgėrį. Šie rodikliai nustatyti standartinėmis metodikomis (LST EN 196-1:2007,
LST 1413.10:1997).
Rezultatai ir jų aptarimas
Džiovinimo metodu (LST EN 480-8:2000) nustatyta priedų koncentracija – sausųjų medžiagų kiekis (1 lentelė).
1 lentelė. Priedų koncentracija
Table 1. Concentration of additives
Priedai / Additives
Koncentracija/Concentration %

STACHEPLAST 125

BANGA

TOMIK

FAIRY

37,9

8,9

10,7

11,4

Šie tyrimų rezultatai rodo, kad priedų koncentracija skiriasi daugiau kaip 3 kartus.
Priedų efektyvumas įvertintas pagal vandens sąnaudas normalaus tirštumo tešlai
gauti (2 lentelė). Cemento tešla buvo ruošiama naudojant gryną vandenį bei nurodytus
priedus, kurių buvo dedama 0,5; 1,0 ir 2,0 % nuo cemento masės.
Gauti rezultatai patvirtina priedo STACHEPLAST 125 efektyvumą mažinant cemento tešlos vandens sąnaudas – jis vandens sąnaudas sumažino daugiausiai (18-23 %).
Netradicinių priedų poveikis yra mažesnis: indų ploviklis BANGA vandens sąnaudas sumažino iki 16 %, TOMIK – iki 24 %, FAIRY – iki 11 %.
Tradicinių ir netradicinių priedų įtaka šviežio ir sukietėjusio cementinio skiedinio
savybėms nustatyta paruošus mišinį, kurio sudėtis pagal masę yra: 1:3 (1 dalis cemento,
trys dalys 0/4 mm frakcijos smėlio, v/c = 0,44). Priedų kiekis – 0,5 % nuo cemento masės.
KITOS PASKIRTIES PAVIRŠIŲ AKTYVINANČIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ
PLASTIFIKAVIMUI PASEKMĖS
CONSEQUENCES OF THE USE OF OTHER SURFACE ACTIVATING SUBSTANCES IN PLASTIFICATION OF CEMENT
MORTARS
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2 lentelė. Vandens kiekis, reikalingas normalaus tirštumo cemento tešlai gauti
Table 2. Amount of water, required for normal consistency of cement mixture
Naudojamas priedas ir jo kiekis
nuo cemento masės /
Additive and quantity of cement
Be priedų / Without
0%
additives
0,5 %
STACHEPLAST 125
1,0 %
2,0 %
0,5 %
1,0 %
BANGA
2,0 %
0,5 %
TOMIK
1,0 %
2,0 %
0,5 %
FAIRY
1,0 %
2,0 %

Vandens kiekis /
Amount of water %

Koeficientas, įvertinantis priedų efektyvumą / Coefficient evaluating efficiency of
additives

29,00

1,00

23,82
22,64
22,28
30,53
26,55
24,32
27,95
25,38
22,07
27,73
25,43
25,85

0,82
0,78
0,77
1,05
0,92
0,84
0,96
0,88
0,76
0,96
0,88
0,89

Cementinio skiedinio plastiškumo pagal kūgio įsmigimo gylį bandymo rezultatai
(3 lentelė) rodo, kad visi naudojami priedai šviežio skiedinio plastiškumą padidino. Daugiausiai šį rodiklį padidino priedas FAIRY (2,78 karto).
3 lentelė. Šviežio cementinio skiedinio plastiškumo tyrimo rezultatai
Table 3. Results of plasticity of fresh cement mortar
Naudojamas priedas
(0,5 % nuo cemento masės) /
The additives (0.5 % of cement)
Be priedų / Without additives
STACHEPLAST 125
FAIRY
BANGA
TOMIK

Kūgio įsmigimo gylis mm /
Depth of cone penetration mm

Poveikio koeficientas /
Coefficient of impact

41
105
114
103
110

1,00
2,56
2,78
2,51
2,68

Sukietėjusio cementinio skiedinio savybės nustatytos bandant 28 paras (1 parą
formoje ir 27 paras vandenyje) kietėjusius prizmių formos bandinius, kurių matmenys
4040160 mm. Nustatytas skiedinio stipris lenkiant ir gniuždant bei vandens įgėris
(4 lentelė).
Gauti rezultatai rodo, kad priedai turi neigiamą poveikį cementinio skiedinio mechaninėms savybėms. Stipris gniuždant sumažėjo 20-65 %, stipris lenkiant – 13-40 %.
Tam galėjo turėti įtakos kitokios skiedinio bandinių kietinimo sąlygos. Kaip minėta, šie
bandiniai buvo kietinami vandenyje. Daugelis naudotų priedų, išskyrus STACHEPLAST
125, padidino vandens įgėrį – tai patvirtina atviraporės struktūros egzistavimą. Be to, cementinių skiedinių pagamintų su orą įtraukiančiais priedais, nereikėtų kietinti vandenyje,
nes per ilgą laiką skiedinyje esančios oro poros didesniu laipsniu užsipildo vandeniu, labiau pasireiškia neigiamas vandens poveikis mažinant medžiagų stiprį.
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4 lentelė. Sukietėjusio cementinio skiedinio, pagaminto be ir su plastifikuojančiais
priedais, stiprio gniuždant ir lenkiant bei vandens įgėrio bandymo
rezultatai
Table 4. Test results of compressive and flexural strength, water absorbability of
hardened cement mortar, made without additives and modified additives
Priedų poveikio koeficientai
Naudojamas
/ Coefficients of impact
priedas (0,5 %
Stipris gniuž- Stipris lenkiant
Vandens
nuo cemento dant / CompresVandens
/ Flexural
įgėris / Water
Stipriui
Stipriui
masės) /
įgėriui/
sive strength
strength
absorbability gniuždant /
lenkiant /
The additives
Of water
N/mm2
N/mm2
%
Of
ompressiOf
flexural
(0.5 % of ceabsorbave strength
strength
ment)
bility
Be priedų /
Without additi44,7
6,93
9,22
1,00
1,00
1,00
ves
STACHEP36,0
6,03
8,04
0,80
0,87
0,87
LAST 125
BANGA
19,1
4,63
9,62
0,43
0,67
1,04
TOMIK

22,2

4,41

10,64

0,50

0,64

1,15

FAIRY

15,6

4,01

10,22

0,35

0,58

1,11

Išvados
1. Atlikus cemento normalaus tirštumo tešlos, pagamintos su tradiciniais ir netradiciniais priedais (indų plovikliais), bandymus nustatyta, kad ir netradiciniai priedai pasižymi plastifikuojančiomis, vandenį redukuojančiomis savybėmis ir vandens sąnaudas sumažina 11–24 %.
2. Atlikus cementinio skiedinio mišinio, kurio sudėtis 1:3, v/c = 0,44, bandymus
nustatyta, kad tyrimams naudoti plastifikuojantieji priedai skiedinio plastiškumą pagal kūgio įsmigimą padidina iki 2,8 karto.
3. Netradiciniai priedai 4–15 % padidino cementinio skiedinio vandens įgėrį,
50–65 % sumažino stiprį gniuždant, 33–42 % – stiprį lenkiant, todėl negali būti naudojami
atspariems šalčiui ir laikančiųjų konstrukcijų mūro skiediniams.
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Vincas Gurskis
Consequences of the use of other surface activating substances in plastification of
cement mortars
Summary
This article contains material about consequences of the use of surface activating
agents used for other purposes – dishwasher detergents – in cement mortar plastification.
Investigation of cement mortar made with the traditional professional plasticizer additive
and three dishwasher detergents showed that although detergents have plasticizing effect,
but strongly degrade the properties of hardened cement mortar: by 50–65 % reduce the
compressive strength, by 4–15 % increase water absorbability.
Keywords: cement mortar, plasticizer, dish detergent.
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LIETVOS UPIŲ PAVASARIO POTVYNIO 1 % TIKIMYBĖS ELEMENTARAUS
MAKSIMALAUS DEBITO MODULIO ERDVINĖS SKLAIDOS ANALIZĖ
Gitana Vyčienė, Ernesta Liniauskienė, Jurgita Babilienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje analizuojamas geostatistinių metodų tinkamumas pavasario potvynio 1 % tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio erdvinei sklaidai tirti. Tyrime buvo analizuotos
55 upės ir panaudotos 74 vandens matavimo stotyse (VMS) ant šių upių sukauptos tiriamos hidrologinės charakteristikos reikšmės. Sudarant izolinijų žemėlapį būtina naudoti geostatistinius metodus, kurie leidžia matematiškai pagrįsti šį procesą, o ne vien pasikliauti tyrėjo nuojauta. Geriausi
pavasario potvynio 1 % tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio interpoliavimo rezultatai gauti taikant Gauso variogramos modelį ir paprastąjį Krigingo metodą. Taikant šį metodą pavasario potvynio 1 % tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio reikšmes neištirtose
upėse galima prognozuoti su 11,5 % paklaida.
Raktažodžiai: Geostatistinis modeliavimas, Krigingo metodas, pavasario potvynio 1 % tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulis.

Įvadas
Projektuojant įvairius vandens ūkio objektus dažnai prireikia atlikti hidrologinius
skaičiavimus. Viena iš tokių skaičiuotinų hidrologinių charakteristikų yra pavasario potvynio maksimalus debitas. Remiantis rusų mokslininkų D. Sokolovskio, K. Voskresenskio,
A. Aleksiejevo ir kitų tyrimais, 1937 m. buvo parengti normatyviniai dokumentai maksimaliems debitams skaičiuoti, kurie galioja iki šiol. Šių metodų taikymą Lietuvos upėms
plačiai išnagrinėjo J. Macevičius (Macevičius, 1969). Pokario metais turint daugiau hidrometrinių duomenų maksimalius debitus tyrė J. Žilevičius, J. Jablonskis, A. Žilėnas ir kt.
Skaičiuojant maksimalius debitus pagal skaičiuojamąsias formules labai svarbu kuo tiksliau nustatyti jų parametrus. Norint eliminuoti visų gamtinių veiksnių įtaka skaičiuojant
maksimalius debitus naudojamas parametras, vadinamas elementariu maksimaliu debitu
arba geografiniu parametru (A1%). Neištirtoms upėms (toms, kuriose hidrologiniai stebėjimai nevykdyti) geografinio parametro reikšmės dažniausiai yra nustatomos iš jau sudarytų
izolinijų žemėlapių. Reikia atkreipti dėmesį, kad dauguma jų braižyti ranka pasikliaujant
sudarytojo kompetencija. Taip pat labai svarbu, kad juos sudarant panaudoti duomenys ne
visuomet gali atspindėti dabartinę situaciją.
Tobulėjant kompiuterinei technikai atsirado naujos šio klausimo sprendimo galimybės. Viena iš tokių technologijų būtų geografinės informacinės sistemos (GIS). Šios
technologijos leidžia panaudoti geostatistinę analizę hidrologinių charakteristikų erdvinei
sklaidai vertinti ir izolinijų žemėlapiams sudaryti.
Geostatistinė analizė suteikia galimybę pagal turimų taškų išmatuotas reikšmes
prognozuoti reikšmes tuščiose matavimų vietose ir statistiškai pagrįsti prognozes, taip pat
minimizuoti paklaidas. Geostatistinės analizės panaudojimas įvairiose srityse plačiai nagrinėjamas pasaulinėje literatūroje (pvz. Cressie, 2004; Arnaud et al., 2002; Bacchi and Kattogoda, 1995; Araghinejad and Burn, 1982). Lietuvoje pradėtas taikyti ne taip seniai ir
dažniausiai analizuojamas reljefas (Kumetienė A., Zakarevičius Z. 2006a, Kumetienė A.
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2006b, Kumetienė A. 2006c), meteorologiniai duomenys, dirvožemio užterštumo duomenys (Marcinkonis S., Karmaza B. 2007), triukšmo sklaidos duomenys ir kt.
Darbo tikslas – nustatyti, ar geostatistinis modeliavimas tinka pasirinktos hidrologinės charakteristikos erdvinei sklaidai tirti ir kokiu tikslumu taikant šį metodą galima
prognozuoti reikšmes neištirtose Lietuvos upėse.
Tyrimo objektas ir metodika
Tyrime buvo analizuotos 55 upės ir panaudotos 74 vandens matavimo stotyse
(VMS) ant šių upių sukauptos pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio A1%, reikšmės. Analizei naudotos hidrologinės charakteristikos
reikšmės, pateiktos knygoje „Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis“ (Gailiušis ir kt.,
2001).
Tyrime buvo naudota ArcGIS programa ir šios programos geostatistinės analizės
modulis.
Naudotas interpoliavimo metodas, vadinamas D.G. Krige autoriaus vardu (angl.
Kriging). Krigingo metodo principas – reiškinio, pateikimo z reikšmėmis, kintamumas yra
statistiškai vienalytis visame paviršiuje (Kumar, 2006; Jordan, 2003). Krigingo
interpoliavimas yra skirstomas į: Paprastąjį, Supaprastintą ir Universalųjį. Supaprastintas
Krigingo interpoliavimas yra toks, kai interpoliuojama pagal taškų verčių sklaidos vidurkį.
Šis metodas pateikia ieškomo taško jį supančių taškų vidutinę vertę. Universalusis Krige
interpoliavimas nuo paprastojo skiriasi tuo, kad esami taškai, pagal kuriuos interpoliuojama, dėsningai kinta tam tikra kryptimi. Paprastojo Krigingo interpoliavimo pirmoji užduotis – iš turimų duomenų sudaryti pusvariogramą.
Krigingo algoritmai naudoja įvairias matematines funkcijas erdviniam z reikšmių
kintamumo tarp žinomų taškų modeliavimui (Lebel and Bastin, 1985; Dumbrauskas et al.,
2006).

Z ( s)     ( s) ,

(1)

čia Z – taško reikšmė, s – taško vietą nusakanti charakteristika,  – pastovi vidutinė
reikšmė,  – paklaidos, priklausančios nuo padėties tiriamame paviršiuje.
Krigingo metodai buvo vertinami suskaičiuojant statistinius parametrus: paklaidų
vidurkį (PV) – kuo arčiau nulio, tuo rezultatas geresnis, vidutinę kvadratinę paklaidą
(VKP) – jos dydis priklauso nuo tiriamų duomenų rinkinio, bet kuo mažesnė, tuo
modeliuojamos reikšmės pateikiamos arčiau tiriamų; vidutinę standartinę paklaidą (VSP) –
turi būti kuo arčiau vidutinės kvadratinės paklaidos, jei tinkamai įvertintas tiriamų
reikšmių kintatamumas; standartizuotą vidutinę paklaidą (SVP) – turi būti artima nuliui;
standartizuotą vidutinę kvadratinę paklaidą (SVKP) – turi būti kuo arčiau vieneto (Cressie
N, 2004, Knight et all 2005):
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z*(xi), z(xi) ir σ*(xi) yra atitinkamai apskaičiuotos reikšmės, išmatuotos reikšmės ir
apskaičiuota standartinė paklaida tiriamame taške xi;
N – tiriamų taškų skaičius.

Šiuos parametrus programa pateikia, atlikdama kryžminio testavimo procedūrą,
kai iš eilės kiekviena reikšmė sumodeliuojama ir palyginama su faktine. Gautas skirtumas
tarp realios reikšmės ir sumodeliuotos naudojamas anksčiau išvardintiems statistiniams
parametrams nustatyti (Cheng et al., 2007; Goovaerts, 2000).
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Tirtuose 74 baseinuose pavasario potvynio maksimalaus debito modulio 1 % tikimybės reikšmės kinta nuo 0,54 m3/s iki 2,19 m3/s. Mažiausia reikšme tiriamoje duomenų
eilėje išsiskyrė Guntauninkų VMS ant Svylos upės, o didžiausia reikšme - Ruzgių VMS
ant Varduvos upės. Pradinių duomenų rinkinyje dažniausiai pasikartojančios reikšmės yra
tokiose ribose: nuo 1,22 m3/s iki 1,39 m3/s (19 VMS), kitos dažniausiai pasikartojančios
reikšmės yra nuo 1,39 m3/s iki 1,56 m3/s (10 VMS) ir 0,54 m3/s iki 0,71 m3/s (8 VMS).
Tiriamų A1% reikšmių vidurkis – 1,271 m3/s.
Nustatant A1% reikšmes netirtose upėse buvo pritaikytas vienas iš geostatistinės analizės metodų – Krigingo. Pradinis duomenų rinkinys buvo testuotas visais trim Krigingo
metodais. Pirmas analizės žingsnis – parinkti variogramos modelį. Suskaičiavus pusvariances, sudaryti eksperimentiniai variogramos modeliai ir kaip tinkamiausias parinktas
teorinis Gauso modelis, nes šio modelio grafiko grynuolis yra labai mažas (0,12) ir beveik
lygus nuliui. Šis dydis priskiriamas matavimų netikslumui, kai to paties požymio matavimas toje pačioje vietoje duoda skirtingus rezultatus.
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Kitas svarbus žingsnis – tinkamai parinkti metodo parametrus, kurie įtakoja sumodeliuotų reikšmių tikslumą. Toliau buvo tikrinta, koks žingsnio dydis, gretimų taškų skaičius, interpoliavimo schema pateikia tiksliausius sumodeliuotų reikšmių rezultatus.
Tolimesnei geostatistinei analizei parinktas 26,9 km žingsnis, nes taikant šį žingsnį
gautas geriausias ryšys tarp sumodeliuotų ir tiriamų reikšmių (0,64), mažinant žingsnį tikslumas tik mažėjo, pvz. taikant 15 km žingsnį koreliacijos koeficientas sumažėjo iki 0,6.
Tikrinant, koks gretimų taškų skaičius, pateikus tikslesnes reikšmes, tikslumas buvo testuojamas imant 3, 6, 9, 12 gretimus taškus. Geriausi interpoliavimo rezultatai (sumodeliuotos reikšmės arčiausiai tiriamų) gauti pasirinkus 6 gretimus taškus. Modeliavimui buvo
pasirinkta apskritimo formos gretimų taškų paieškos schema, sudalinta į 45° kampų sektorius, nes taikant šią schemą gauti geriausi rezultatai, kurie toliau šiame straipsnyje ir aptariami.
Atliekant kryžminio testavimo procedūrą pagal parinktą variogramos modelį ir
anksčiau minėtus parametrus apskaičiuojamos sumodeliuotos reikšmės ir sulyginamos su
tame taške tiriamomis. 1 lentelėje pateikti statistiniai parametrai leidžia sulyginti prognozės patikimumą ir paklaidų dydžius.
1 lentelė. Testavimo rezultatai taikant skirtingus Krigingo metodus
Table 1. Accuracy comparison by different Kriging methods

Krigingo metodai
Kriging methods

Paprastasis/
Ordinary
Supaprastintas/
Simple
Universalusis/
Universal

Paklaidų
vidurkis,
m3/s
Mean
error,
m3/s

Vidutinė
kvadratinė
paklaida,
m3/s
Root mean
square
error, m3/s

Vidutinė
standartinė
paklaida,
m3/s
Average
standard
error, m3/s

Standartizuota
vidutinė paklaida, m3/s
Mean standardized error,
m3/s

Standartizuota
vidutinė kvadratinė paklaida, m3/s
Root mean
square standardized errors, m3/s

0,016

0,302

0,311

0,035

0,957

0,025

0,372

0,396

0,060

0,990

0,016

0,302

0,311

0,035

0,957

Sumodeliuotos reikšmės naudojant Paprastąjį ir Universalųjį Krigingo metodus gaunamos identiškos, kaip ir pagrindiniai geostatistiniai parametrai. Vertinant pagal standartizuotą vidutinę kvadratinę paklaidą 0,99 m3/s geriausiai A1% reikšmes generuoja Supaprastintas Krigingo metodas, nes ši reikšmė yra arčiausiai 1. Būtina įvertinti ir paklaidų vidurkį
Supaprastinto Krigingo metodu, šis dydis yra 0,025 m3/s ir gautas didesnis negu taikant
Paprastąjį ar Unversalųjį Krigingo metodus – artimesnis nuliui (0,016 m3/s). Modeliuojant
reikšmes Paprastojo Krigingo metodu 77 % paklaidų yra intervale nuo + 0,302 m3/s iki –
0,302 m3/s.
Sumodeliuotų Paprastojo Krigingo metodu reikšmių vidurkis – 1,287 m3/s ir tai
1,24 % didesnis už tiriamų reikšmių vidurkį, o Krigingo metodu – 1,295 m3/s ir 1,85 %
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didesnis už tiriamų reikšmių vidurkį. Taigi modeliuojant Supaprastinto Krigingo metodu
gaunamos didesnės paklaidos.
Lyginant tiriamas ir sumodeliuotas Paprastojo Krigingo metodu reikšmes paklaidos
svyruoja nuo 0,001 m3/s iki 0,69 m3/s. Leistinos 5 % ribos sumodeliuotos A1% reikšmės neviršija tik 12 VMS, o 11 VMS neviršija 10 %. Vertinant Supaprastinto Krigingo metodu sumodeliuotos tiriamos charakteristikos reikšmės leistiną 5 % ribą neviršija 11 VMS, o lygiai
toks pat skaičius VMS neviršija ir 10 %. Nagrinėjant sumodeliuotas reikšmes matosi, kad
arčiau apskaičiuotų prognozuoja Paprastasis Krigingo metodas (2 pav.) koreliacijos koeficientas – R=0,64, o Supaprastintu Krigingo metodu – R=0,60.

2 pav. Pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio
apskaičiuotų ir sumodeliuotų reikšmių ryšio grafikas
Fig. 2. The scatter plot of simulated and observed values in interpolation with ordinary and simple Kriging methods
Panaudojant Paprastąjį Krigingo metodą sukurtas hidrologinės charakteristikos erdvinės sklaidos žemėlapis (3 pav.). Tačiau taikant šį metodą tik 12 VMS gaunamos leistinos
55 % paklaidos. Naudojant sudarytą Pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio erdvinės sklaidos žemėlapį neištirtoms upėms nagrinėjamos charakteristikos reikšmes galima parinkti su 11,5 % paklaida.
Kaip matyti iš 3 paveikslo, gauta labai daug uždarų zonų, vadinamųjų „jaučio akimis“ apie centroidus. Kadangi susidaro uždaros arba didelių paklaidų zonos, galima teigti,
kad vandens matavimo postų tankis yra per mažas, kad atspindėtų hidrologinių charakteristikų geografinę kaitą, arba jų išdėstymas yra netinkamas.
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3 pav. Pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio erdvinės sklaidos žemėlapis
Fig.3. Spatial distribution map of spring flood peak discharge 1 % probability
Lyginant abiem interpoliavimo metodais sumodeliuotas ir tiriamas reikšmes gautos
didžiausios paklaidos 11 VMS, kurios pateiktos 4 paveiksle. Pačios didžiausios paklaidos
gautos Guntauninkų VMS ant Svylos upės, apskaičiuota reikšmė yra 0,54 m3/s, o sumodeliuotos Paprastuoju – 1,17 m3/s ir Supaprastintu metodu – 1,26 m3/s, Santakų VMS ant
Vilnios upės – 0,62 m3/s ir sumodeliuotos – 1,17 m3/s ir 1,306 m3/s; Talačkonių VMS ant
Įstro upės tiriama 0,59 m3/s, o sumodeliuotos – 1,287 m3/s ir 1,242 m3/s.

4 pav. Sumodeliuotų ir tiriamų reikšmių palyginimas
Fig.4. Comparison of simulated and observed values
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Apibendrintai galima teigti, kad visuose šiuose 11 VMS sumodeliuotos reikšmės
gautos dvigubai didesnės už tiriamas. Peržvelgus upes, visos jos patenka į skirtingus hidrologinius rajonus. Vakarų Lietuvos rajone 2 upės: Šustis–Jonaičiai, Aunuva–Aunuvėnai;
Vidurio Lietuvos rajone 4 upės: Įstras–Talačkoniai, Nevėžis–Kerblonys, Pedamė–
Antakalniai, Šešupė–Kalvarija; Pietryčių Lietuvos rajone 5 upės: Svyla–Guntauninkai,
Obeltis-Stakliškės, Vilnia - Santakai, Rudamina–Patotorys, Širvinta–Liukonys, todėl bendros tendecijos, kad didelės paklaidos būtų pasiskirsčiusios kuriame nors viename hidrologiniame rajone nėra.
Toliau buvo tikrinama prielaida, kad didelės paklaidos gaunamos dėl baseinų dydžio įtakos. Vertinant analizuojamas upes pagal baseinų plotą jis svyruoja nuo 10,2 iki
835 km2, o išanalizavus sumodeliuotas nagrinėjamos charakteristikos reikšmes, didelės
paklaidos (paklaidos >48 %) gautos 17 baseinų ir 11 iš šių baseinų plotas yra iki 200 km2,
taigi galima teigti, kad didžiausios paklaidos, gautos baseinuose, kurių plotas mažas.
Peržvelgus pradinį testavimo duomenų rinkinį, pastebėta, kad šalia vienas kito atsiduria postai, turintys labai skirtingus baseino plotus, pvz. Svyla – Guntauninkų VMS
baseino plotas – 148 km2 (0,54 m3/s), Šventoji – Antalieptės VMS – 565 km2 (1,37 m3/s) ir
Žeimenos–Pabradės VMS – 2580 km2 (0,89 m3/s). Kaip matosi iš pavyzdžių, svyruoja ne
tik baseino plotai, bet atitinkamai ir pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio reikšmės. Galima daryti prielaidą, kad baseinai, patenkantys vienas šalia kito su skirtingais plotais gali iškreipti modeliuojamų reikšmių tikslumą. Norint
išvengti didelių paklaidų tolimesniuose tyrimuose būtų prasminga sudaryti skirtingus interpoliavimo rinkinius upių baseinus sugrupuojant pagal plotą ir interpoliuojant kiekvieną
rinkinį atskirai.
Išvados
1. Hidrologinių charakteristikų erdvinę sklaidą geriausiai analizuoti geostatistiniais
metodais, kurie pateikia tikslesnes tiriamos charakteristikos reikšmes neužpildytuose plotuose, remdamiesi statistiniais rodikliais, ir leidžia išvengti žmogiškojo faktoriaus klaidų.
2. Geriausi pavasario potvynio 1% tikimybės elementaraus maksimalaus debito
modulio interpoliavimo rezultatai gauti taikant Gauso variogramos modelį ir Paprastąjį
Krigingo metodą. Taikant šį metodą pavasario potvynio 1 % tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio reikšmes neištirtose upėse galima prognozuoti su 11,5 % paklaida.
3. Gautame nagrinėjamos hidrologinės charakteristikos erdvinės sklaidos žemėlapyje susidaro uždaros arba didelių paklaidų zonos, todėl galima teigti, kad vandens matavimo
postų tankis per mažas arba schema netinkama, kad tiksliai atspindėtų hidrologinių charakteristikų geografinę sklaidą.
4. Išanalizavus sumodeliuotas Paprastojo Krigingo metodu pavasario potvynio 1 %
tikimybės elementaraus maksimalaus debito modulio reikšmės, didžiausios paklaidos gautos vienuolikoje upių (reikšmės dvigubai didesnės už tiriamas). Peržvelgus upes, visos jos
patenka į skirtingus hidrologinius rajonus, todėl tendencijos, kad didelės paklaidos būtų
pasiskirsčiusios kuriame nors viename hidrologiniame rajone, nepavyko nustatyti.
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5. Analizuojant geografinio parametro erdvinę sklaidą Paprastojo Krigingo metodu
didžiausios paklaidos (paklaidos >48 %) gautos 17 baseinų ir 11 iš šių baseinų plotas yra
iki 200 km2, taip pat pastebėta, kad didelės paklaidos gaunamos, kai duomenų rinkinyje
vienas šalia kito patenka baseinai su labai skirtingais plotais. Norint išvengti didelių paklaidų tolimesniuose tyrimuose būtų prasminga sudaryti skirtingus interpoliavimo rinkinius upių baseinus sugrupuojant pagal plotą ir interpoliuojant kiekvieną rinkinį atskirai.
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Gitana Vyčienė, Ernesta Liniauskienė, Jurgita Babilienė
Spatial distribution of spring flood peak discharge 1 % probability of Lithuanian
rivers
Summary
This study focuses on evaluating the suitability of geostatistical methods of interpolation in terms of their accuracy for spring flood peak discharge 1 % probability. The
data (spring flood peak discharge 1 % probability) from 74 water gauging stations on 55
rivers is the object of this study. The interpolation methods were applied using Geostatistical Analyst in ArcGIS. This article concludes the following: geostatistical techniques are
essential to produce isoline maps, as they are based on mathematical calculations rather
than the intuition of a researcher. The best results of the spatial distribution of spring flood
peak discharge 1 % probability were received applying the ordinary Kriging method when
the Gaussian variogram is used. Applying the ordinary Kriging method, the missing values
of spring flood peak discharge 1 % probability can be predicted with the error of 11.5 %.
Keywords: geostatistical modelling, Kriging method, spring flood peak discharge
1 % probability.
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