KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
KAUNAS FORESTRY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

MIŠKININKYSTĖ IR KRAŠTOTVARKA
FORESTRY AND LANDSCAPE MANAGEMENT
2013 2 (4)

2013

REDAKTORIŲ KOLEGIJA:
EDITOR ADVISORY BOARD:
Vyriausiasis redaktorius / Editor in Chief:
Doc. dr. Albinas Tebėra

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University
of Applied Sciences, Lithuania

Atsakingoji sekretorė / Managing Editor:
Kristina Butkienė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University
of Applied Sciences, Lithuania

Nariai / Members:
Doc. dr. Inga Adamonytė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Doc. dr. Audrius Aleknavičius

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied
Sciences, Lithuania

Doc. Dr. Vytautas Bareika

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied
Sciences, Lithuania

Dr. Valerija Baronienė

Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija, Lietuva
Dubrava Experimental and Training Forest Enterprise, Lithuania

Doc. dr. Vincas Gurskis

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied
Sciences, Lithuania

Dr. Jozesf Horvath

Šegedo universitetas, Vengrija
University of Szeged, Hungary

Dr. Vilma KriaučiūnaitėNeklejonovienė

Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Kaunas University of Technology, Lithuania

Doc. dr. Velta Paršova

Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija
Latvia University of Agriculture, Latvia

Doc. dr. Edmundas
Petrauskas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Prof. hab. dr. Edvardas
Riepšas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Doc. dr. Loreta Semaškienė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuva
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied
Sciences, Lithuania

Dr. Aušra Steponavičienė

Kauno kolegija, Lietuva
Kaunas University of Applied Science, Lithuania

Doc. dr. Tapani Tasanen

Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas, Suomija
Seinajoki University of Applied Sciences, Finland

Dr. Jerzy Wojtatowicz

Varšuvos ekologijos ir vadybos universitetas, Lenkija
University of Ecology and Management in Warsaw, Poland

TURINYS
CONTENTS
MIŠKININKYSTĖ / FORESTRY
Henrikas Stravinskas
Pakruojo dvaro parko ir miesto gatvių želdinių būklės stebėsena ir vertinimas. Monitoring and assessment of tree health condition in pakruojis manor park
and street greenery…………………………………………………………………………..

5

Eugenijus Vaitiekus
Paprastosios eglės (Picea abies (l.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris
l.) įvairaus pradinio tankumo jaunuolynų formavimasis. Spruce (Picea abies (L.)
Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) varying the initial density of the young
stands formation……………………………………………………………………………..

13

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRA / LANDSCAPE ARCHITECTURE
Algirdas Amšiejus, Aurelija Šaluchaitė
Bičių žiemojimo palyginimas Dadano-Blato bei daugiaaukščiuose bedugniuose
aviliuose. Comparison of bee wintering in Dadant-Blath beehives and in multistorey beehives without floor………………………..………………………………….……

19

Kęstutis Obelevičius
Vietinių ir introdukuotų prieskoninių augalų dekoratyvinių savybių įvertinimas.
Evaluation of ornamental properties of native and introduced culinary plants...

24

Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Needs and trends of the assortment of ornamental woody plants for landscape enrichment in Kaunas region. Dekoratyvinių sumedėjusių augalų sortimento kraštovaizdžio praturtinimui poreikiai ir tendencijos Kauno regione...............................

31

MATAVIMŲ INŽINERIJA / CADASTRAL SURVEYING
Jūratė Šumskaitė, Laura Paškauskaitė, Gabija Sluoksnaitytė, Ina Živatkauskienė
Kvartalinių tinklo geodezinių matavimų atlikimo ir georeferencinio miškų pagrindo suformavimo tikslumo tyrimas. Block net geodesy measurement with georeferencial forest basis forming accuracy research..........................................................

36

Aurelijus Živatkauskas, Ingrida Kaulakytė
Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo problemos bei jų sprendimo būdai.
Cadastral data establishment of land plots problems and solutions........................

46

Vilma Sinkevičiūtė, Daiva Gudritienė, Agnė Bykovienė
Žemės sklypų preliminarių ir kadastrinių matavimų palyginimas. The comparison of provisional and cadastral measurements of plots of a land ...........................

54

Giedrius Balevičius, Darius Pupka, Vaiva Stravinskienė
Topografinių duomenų skirtingais matavimo metodais tikslumo tyrimai Kauno
rajone. Topographic data accuracy studies in Kaunas district different measurement methods………………………………………………………………….……..……….

58

HIDROTECHNIKA / HIDROENGINEERING
Gitana Vyčienė, Giedrė Žymančiūtė, Ernesta Liniauskienė, Jurgita Babilienė
Merkio upės teorinių hidrokinetinių išteklių vertinimas. Assessment of hydrokinetic energy resource of Merkys river........................................................................
REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS RENGTI.......................

65
74

PAKRUOJO DVARO PARKO IR MIESTO GATVIŲ ŽELDINIŲ BŪKLĖS
STEBĖSENA IR VERTINIMAS
Henrikas Stravinskas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje pateikiami 2012 m. atlikto Pakruojo dvaro parko ir miesto gatvių želdiniuose
augančių medžių būklės stebėsenos rezultatai. Buvo įvertinta 496 apskaitos medžių būklė pagal morfologinius indikatorinius rodiklius: visos lajos defoliaciją lapijos (arba spyglių) dechromaciją sausų
šakų kiekis lajoje, derėjimas ir vizualiai pastebimi medžių pažeidimai. Nustatyta, kad tyrimo objekte
vyrauja mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.). Didžiausia vidutinė lajos defoliacija nustatyta prie gatvių augantiems paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) – 24,0±1,6 % ir mažalapės liepos
(Tilia cordata Mill.) – 16,1±0,4 % medžiams. Didelės paprastojo kaštono lajų defoliacijos ir blogos
būklės pagrindinė priežastis – keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) padaryti pažeidimai. Nustatyta, kad gatvių želdiniuose augančių medžių vidutinė lajos defoliacija ir sausų šakų kiekio rodikliai statistiškai patikimai (p<0,05) didesni nei dvaro parke augančių
tos pačios rūšies medžių. Vidutinė gatvių želdiniuose augančių medžių lapijos dechromacija yra
didesnė nei dvaro parke, tačiau vidurkiai skiriasi nereikšmingai (p>0,05).
Raktažodžiai: miesto medžių būklė, stebėsena, morfologiniai indikaciniai rodikliai.

Įvadas
Miestų žalieji plotai (gatvių želdiniai, skverai, parkai ir miško parkai) gerina oro
kokybę, papildo deguonies išteklius, skleidžia bakterijas naikinančius fitoncidus, gerina
miesto mikroklimatą, mažina gyventojų emocinį ir fizinį nuovargį, teigiamai veikia jų nuotaiką (Jakovlevas-Mateckis, 2000; Sander et al., 2003; De Ridder et al., 2004; Chakre,
2006).
Želdiniai kartu su statiniais sudaro miesto erdvės struktūrą, praturtina pastatų ir
kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria miesto atviras žaliąsias erdves (parkus, skverus, rekreacines zonas ir pan.), miesto įvaizdį bei estetiką, jo ekologinį stabilumą, sudaro
gyventojams geras sąlygas gyventi, dirbti, mokytis, ilsėtis (Burinskienė ir kt., 2003). Miestuose augantys medžiai teikia įvairiapusę naudą: gerina oro kokybę, mažina dirvos eroziją,
švelnina vietovės klimatą, teikia prieglobstį ir maistą paukščiams bei vabzdžiams, padeda
išsaugoti biologinę įvairovę. Miestų želdiniai yra ir kultūrinio paveldo dalis, apželdintuose
rajonuose sveikiau gyventi ar lankytis.
Urbanizuotoje aplinkoje augantys medžiai dėl nedidelio jų bendrijų skalsumo
akumuliuoja mažiau anglies dioksido ir išskiria į aplinką mažiau deguonies nei augantys
miško ekosistemose, tačiau šie medžiai yra reikšmingi, nes fotosintezės metu mažina šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų koncentraciją ore (Nowak, Crane, 2002).
Žalieji plotai miestuose yra veikiami įvairių aplinkos veiksnių, jiems tenka patirti
ir vietinės, ir pasklidosios oro taršos poveikį. Miestų medžiai labiau pažeidžiami, greičiau
degraduoja ir žūsta nei miško ekosistemose augantys. Mažėjantys miestų želdinių plotai ir
blogėjanti jų būklė yra aktuali visų Europos šalių problema (De Ridder et al., 2004).
Gatvių medžiai patiria daug neigiamų veiksnių: mikroklimato pakitimų, druskų
kurios naudojamos gatvių apsaugai nuo apledėjimo poveikį žiemą, vabzdžių žalą,
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nepalankią dirvožemio struktūrą ir chemines savybes, dirvožemio ir oro taršą bei netinkamą želdinių priežiūrą (Pauleit et al., 2002). Medžių būklės vertinimo rodikliai labiausiai
atitinka idealaus testo principus, nes yra gana paprasti, pigūs, greiti ir nepriklauso nuo
trumpalaikių aplinkos pokyčių.
Medžiai laikomi vienais jautriausių aplinkos būklės indikatorių, iš visų gyvybės
formų labiausiai tinkamų aplinkos būklei vertinti (Stravinskienė, 2010), todėl pagal jų būklę galima spręsti apie aplinkos pokyčius. Norint objektyviai įvertinti urbanizacijos ir miestų
plėtros poveikį želdiniams būtina atlikti želdinių stebėseną ir išanalizuoti jų būklę charakterizuojančius rodiklius.
Darbo tikslas – įvertinti Pakruojo dvaro parko ir gatvių želdinių būklę pagal morfologinius indikatorinius rodiklius. Vertinimui naudoti šie medžių morfologiniai rodikliai:
lajų defoliacija, lapijos dechromacija, viršūnės būklė, sausų šakų kiekis, derėjimo laipsnis,
lajos pažeidimo tipas ir vizualiai pastebimi medžių pažeidimai.
Darbo objektas ir metodika
Medžių ir jų grupių būklė buvo vertinta Pakruojo dvaro parke ir miesto gatvių želdiniuose 2012 metų vasarą, vadovaujantis vieninga miškų monitoringo metodika
(UN/ECE, 1998), nežymiai pakeista ir pritaikyta miesto želdinių vertinimui (Stravinskienė,
1997, 2000).
Medynus sudarantys dvaro parko medžiai buvo vertinti aštuoniuose nuolatinio stebėjimo ploteliuose (NSP), o pavieniui arba alėjose augantys – individualiai. Kiekviename
NSP stebėjimui parenkant po 24 apskaitos medžius keturiose apskaitos aikštelėse, nutolusiose per 25 m pasaulio šalių kryptimis (šiaurės–1Š, rytų–2R, pietų–3P, vakarų – 4V) nuo
NSP centro (1 pav.). Apskaitos medžiais parenkami arčiausiai kiekvienos apskaitos aikštelės centro augantys šeši 1-osios ir 2-osios Krafto klasės medžiai, neatsižvelgiant į jų rūšį
bei būklę.
Šalia gatvių augančių medžių būklė vertinta neišskiriant Krafto klasių, kurios susiformuoja dėl medžių tarpusavio sąveikos. Prie gatvių eilėmis susodinti medžiai yra nutolę
vienas nuo kito tam tikrais atstumais, todėl jų lapija ir šaknys dažniausiai nesusiliečia. Tokių
medžių tarpusavio sąveika minimali; jų lajos formuojasi, kaip pavieniui augančių medžių.
Šie medžiai vertinami visi arba kas antras atsižvelgiant į želdinių rūšių sudėtį ir medžių gausą.

1 pav. Apskaitos medžių išdėstymas
nuolatiniame stebėjimo plotelyje (C – centrinis
medis)
Fig. 1. Distribution of the sampled trees
on the permanent observation plot (C – central
tree)
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Kiekvienam apskaitos medžiui nustatoma rūšis, stiebo perimetras, viršūnės būklė,
lajos defoliacija, lapijos (arba spyglių) dechromacija, sausų šakų kiekis lajoje, derėjimo
laipsnis, vizualiai pastebimi pažeidimai. Svarbiausi medžių būklės indikaciniai rodikliai
yra lajų defoliacija ir lapijos (arba spyglių) dechromacija.
Medžio lajos defoliacija charakterizuoja ne tik susiformavusios lapijos arba spyglių masės praradimą dėl nepalankių aplinkos veiksnių (be rudeninio lapų ir natūralaus
spyglių kritimo), tačiau ir galėjusią susiformuoti optimaliose sąlygose lapijos ar spyglių
masės dalį, tačiau konkrečioje aplinkoje nesusiformavusią. Lajos defoliacija nustatoma
lyginant apskaitos medį su etaloniniu medžiu, turinčiu pilną (100 %) lapiją. Apskaitos medžių defoliacijai vertinti naudojome specialų etaloninių medžių atlasą (Muller, Stierlin
1990). Medžiai sąlyginai sveiki, kai jų lajų defoliacija neviršija 10 %. Lajos defoliacija
nustatoma visai lajai ir viršutiniam jos trečdaliui 5 % tikslumu.
Lapijos (arba spyglių) dechromacija – dėl neigiamo aplinkos poveikio pakeitusių
spalvą lapų ar spyglių dalis (%) medžio lajoje (natūralus rudeninis lapų geltimas arba senų
spyglių geltimas neįtraukiamas); vertinama vizualiai 5 % tikslumu. Yra žinomi medžio
lapijos arba spyglių spalvos pokyčiai dėl kai kurių medžiagų (N, K, Mg, Mn ir kt.) trūkumo ar pertekliaus, didelės oro taršos, sausros ir kitų nepalankių aplinkos veiksnių poveikio
(Innes, Boswell 1991).
Derėjimo laipsnis vertinamas balais: 0 – medis nedera (derėjimo nematyti),
1 – menkas derėjimas, 2 – vidutiniškas derėjimas, 3 – gausus derėjimas.
Sausų šakų kiekis – vizualiai nustatoma 1–2 eilių sausų šakų dalis (%) lajoje ir vertinama balais: 0 – lajoje yra 0–15 % sausų šakų; 1 – lajoje yra 16–30 %, 2 – 31–50 %;
3 – lajoje yra >50 %. Dėl natūralaus nusivalymo nuo šakų nudžiūvusios apatinės apskaitos
medžio šakos į šį kiekį neįtraukiamas.
Vertinant medžių būklę nustatomi įvairios kilmės vizualiai pastebimi medžių pažeidimai. Išskiriamos šešios pažeidimų grupės: žvėrių, vabzdžių, grybų ir ligų, abiotinių
veiksnių, tiesioginės žmogaus veiklos sukelti pažeidimai ir kiti pažeidimai, nepriskirtini
išvardintoms grupėms.
Tinkamiausias laikas medžių būklės stebėsenai yra nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 1 d.
(UN/ECE, 1998). Buvo įvertinta 496 apskaitos medžių būklė pagal morfologinius indikatorinius rodiklius: visos lajos defoliacija, lapijos (arba spyglių) dechromacija sausų šakų kiekis lajoje, derėjimas ir vizualiai pastebimi medžių pažeidimai.
Apskaitos medžių morfologinių rodiklių vertinimo duomenys apdoroti ir statistinių
rodiklių skaičiavimai atlikti naudojant STATISTICA 7 duomenų paketą.
Rezultatai ir jų aptarimas
Nustatyta, kad stebėtose Pakruojo miesto gatvėse ir dvaro parke paplitę šių rūšių
medžiai: mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.), baltoji tuopa (Populus alba L.), paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), karpotasis beržas (Betula pendula L.), baltasis gluosnis (Salix alba L.). Pavieniui arba nedidelėmis
grupelėmis aptinkama didžialapė liepa (Tilia platyphylla Scop.), dygioji eglė f. melsvaspyglė (Picea pungens Engelm. f. glauca Beiss.), paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.), drebulė (Popula tremula L.), paprastasis klevas (Acer platanoides L.) ir paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia L.).
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Stebėsenos objektuose vyrauja mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.), geriausiai
reprezentuojanti lapuočius medžius urbanizuotoje aplinkoje. Yra duomenų, kad miestuose
augantys medžiai pažeisti labiau nei objektuose be vietinės taršos (Stravinskienė, Dičiūnaitė, 1999).
Pakruojo dvaro parko ir miesto gatvių želdiniuose vyraujančios rūšies – mažalapės
liepos (Tilia cordata Mill.) medžių svarbiausių morfologinių indikacinių rodiklių (visos
lajos defoliacijos, lapijos dechromacijos ir sausų šakų kiekio) duomenys pateikti 2 pav.
Medžių lajų defoliacija ir lapijos (arba spyglių) dechromacija indikuoja medžių
būklę. Vienas iš svarbių sumedėjusių augalų būklės rodiklių yra priešlaikinė defoliacija.
Optimaliose sąlygose augantys sveiki medžiai ir krūmai lapus meta baigiantis vegetacijos
periodui, ruošdamiesi žiemai. Tačiau esant netinkamoms klimatinėms (sausra), edafinėms
(skurdus dirvožemis) sąlygoms, kai augalai pažeisti ligų ar kenkėjų, lapų geltimas ir kritimas prasideda per anksti. Didelė lajos defoliacija yra medžio pažeidimo požymis
(UN/ECE, 1998).

2 pav. Mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžių, augančių Pakruojo miesto
gatvių želdiniuose ir dvaro parke, vidutinė visos lajos defoliacija (A), lapijos dechromacija
(B) ir sausų šakų kiekis (C)
Fig. 2. Mean crown defoliation (A), foliage discoloration (B) and the amount of
dry branches (C) of small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) trees growing near the streets
and manor park of Pakruojis
Didžiausia vidutinė visos lajos defoliacija nustatyta gatvių želdiniuose augantiems
mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžiams – 16,1 ± 0,4 %. Prie intensyvesnio eismo
gatvių (Vytauto Didžiojo, Kęstučio ir J. Basanavičiaus) augantiems vyresnio amžiaus (60–
80 m.) medžiams šis rodiklis siekė 19,8 ± 0,8 %. Tuo tarpu nuo miesto nutolusiame
Pakruojo dvaro parke vidutinė liepų lajų defoliacija buvo tik 6,7 ± 1,7 % (1 lentelė).
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2 lentelė. Skirtingų rūšių apskaitos medžių, augančių prie gatvių ir dvaro parke,
vidutinė lapijos dechromacija
Table 2. Average foliage dechromation of different tree species growing near the
streets and in manor park
Vidutinė lapijos (ar spyglių) dechromacija (%)
Eil.
Nr.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Medžio rūšis

Species
Mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.)
Paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.)
Baltoji tuopa (Populus alba L.)
Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.)
Karpotasis beržas (Betula pendula L.)
Baltasis gluosnis (Salix alba L.)
Didžialapė liepa (Tilia platyphylla Scop.)
Dygioji eglė f. melsvaspyglė (Picea pungens
Engelm.f. glauca Beiss.)
Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.)
Drebulė (Popula tremula L.)
Paprastasis klevas (Acer platanoides L.)
Paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia L.)

Average foliage (or needles)
dechromation (%)
Gatvių želdiniai

Dvaro parko želdiniai

Street greenery

Manor park greenery

7,0±0,4
13,1±0,7
6,1±0,7
6,4±1,0
7,3±0,8
7,5±1,5
6,0±1,9

5,7±1,7
11,0±0,9
4,9±1,5
4,2±1,7
5,0±1,9
6,9±0,4
5,1±0,2

5,5±1,5

4,0±0,6

3,8±1,0
3,5±1,1
7,5±1,5
3,8±1,1

4,8±1,2
2,7±0,7
5,2±1,1
9,7±3,4

Visų kitų apskaitos medžių vidutinė lapijos (arba spyglių) dechromacija nesiekia
10 %: mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) – 7,0 ± 0,4 %, paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) – 6,4 ± 1,0 %, baltosios tuopos (Populus alba L.) – 6,1 ± 0,7 %. Iš pavieniui augančių apskaitos medžių mažiausia vidutine lapijos dechromacija būdinga drebulei (Popula tremula L.) – 3,5 ± 1,1 % ir paprastajam šermukšniui (Sorbus aucuparia L.) – 3,8± 1,1 %, o
didžiausia – paprastajam klevui (Acer platanoides L.) – 7,5 ± 2,5 %. Dvaro parke augantiems medžiams, išskyrus vyresnio amžiaus paprastąsias pušis, šis rodiklis mažesnis, tačiau
daugumos rūšių vidurkiai skiriasi nereikšmingai ((p > 0,05).
Didžiausias vidutinis sausų šakų kiekis nustatytas melsvaspyglei dygiajai eglei
(Picea pungens Engelm.f. glauca Beiss.), augančiai šios rūšies medžių grupėje Vienybės
aikštėje miesto centre − 17,5 ± 2,5 % ir paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) −
15,0 ± 1,8 %. Paprastojo klevo (Acer platanoides L.) vidutinis sausų šakų kiekis − 12,5 ±
1,4 %, drebulės (Populus tremula L.) − 12,5 ± 2,5 %, baltojo gluosnio (Salix alba L.) −
10,8 ± 2,4 %. Kitų į apskaitą patekusių medžių vidutinis sausų šakų kiekis siekė mažiau
nei 10 %: karpotojo beržo (Betula pendula L.) − 9,3 ± 1,2 %, paprastojo ąžuolo (Quercus
robur L.) − 8,8 ± 0,9 %, mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) − 8,3 ± 1,7 %.
Nustatyta, kad apskaitos medžiai derėjo vidutiniškai ir gausiai: paprastojo ąžuolo
(Quercus robur L.) medžių derėjimas siekė 2,3 ± 0,1, karpotojo beržo (Betula pendula L.)
1,7 ± 0,1, baltojo gluosnio (Salix alba L.) − 1,7 ± 0,3, paprastojo kaštono (Aesculus
hippocastanum L.) − 1,8 ± 0,2 balo. Pavieniai apskaitos medžiai taip pat derėjo gerai: drebulė (Populus tremula L.) − 2,0 ± 0,0 balo, dygioji eglė f. melsvaspyglė (Picea pungens
Engelm. f. glauca Beiss.) – 1,5 ± 0,5 balo. Gausiau derėjo paprastasis klevas (Acer
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platanoides L.) − 2,3 ± 0,5 balo, o mažalapė (Tilia cordata Mill.) liepa pasižymėjo itin
gausiu derėjimu – 2,9 ± 0,3 balo.
Vertinant medžių būklę nustatomi įvairios kilmės vizualiai pastebimi medžių pažeidimai, kuriuose fiksuojamas tik pats pažeidimo faktas, o ne jo intensyvumas (UN/ECE,
1998). Biotiniai pažeidimai yra sukelti infekcijų (virusai, mikroorganizmai, grybai) arba
kenkėjų antplūdžio, abiotiniai pažeidimai – sąlygoti nepalankių negyvosios gamtos veiksnių (ekstremalių oro sąlygų, teršalų emisijos ir kt.).
Mūsų tyrimo rezultatai patvirtino, kad miesto aplinkoje medžių lajų defoliacija, lapijos (arba spyglių) dechromacija, derėjimas ir sausų šakų kiekis yra didesni nei užmiestyje
(mūsų atveju – nuo miesto nutolusiame Pakruojo dvaro parke).
Išvados
1. Nustatyta, kad Pakruojo dvaro parke didžiausia vidutinė visos lajos defoliacija
būdinga paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) – 15,1 ± 0,9 %, mažiausia –
mažalapei liepai (6,7 ± 1,7 %). Gatvių želdiniuose didžiausia vidutinė visos lajos defoliacija taip pat būdinga paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) – 24,0 ± 1,6 %, mažalapei liepai (Tilia cordata Mill.) – 16,1 ± 0,4 % ir baltajai tuopai (Populus alba L.) –
15,2 ± 1,3 %.
2. Didžiausia lapijos dechromacija būdinga paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.): 16,0 ± 1,2 % − prie gatvių ir 13,1 ± 0,7 % − dvaro parke. Tam įtakos turėjo keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) padaryti lapų
pažeidimai.
3. Gatvių želdiniuose didžiausias sausų šakų kiekis nustatytas paprastajam kaštonui (Aesculus hippocastanum L.) – 11,4 ± 0,6 %, baltajai tuopai (Populus alba L.) ir mažalapei liepai (Tilia cordata Mill.), atitinkamai − 10,4 ± 0,8 % ir − 10,6 ± 0,4 %, o mažiausias (8,2 ± 0,7 %) – paprastajam ąžuolui (Quercus robur L.).
4. Dauguma apskaitos medžių derėjo vidutiniškai. Geriausiai derėjo mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) − 1,7 ± 0,07 balo prie gatvių ir − 3,0 ± 0,5 balo dvaro parke.
5. Nustatyta, kad gatvių želdiniuose augančių medžių vidutinė lajos defoliacija ir
sausų šakų kiekis statistiškai patikimai (p<0,05) didesni nei dvaro parke augančių šios rūšies medžių. Vidutinė lapijos dechromacija gatvių želdiniuose augančių medžių yra didesnė nei dvaro parke, tačiau vidurkiai skiriasi nereikšmingai (p>0,05).
6. Nustatyta, kad jaunų (30–40 m.) paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių, augančių prie ,,Ąžuolyno“ vidurinės mokyklos, vidutinė lajos defoliacija − 15,8 ±
1,0 %, o vidutinis sausų šakų kiekis – 10,1 ± 1,3 %, spyglių dechromacija nėra didelė –
3,9 ± 0,6 %, o vidutinis derėjimas – 1,8 ± 0,1 balo. Dvaro parke augančių vyresnio amžiaus
(80–100 m.) medžių defoliacija žymiai didesnė (25,8 ± 3,2 %).
7. Pakruojo dvaro parke ir gatvių želdiniuose mieste dažniausiai aptinkami
medžių pažeidimai, sukelti vabzdžių, grybų, tačiau pasitaikė ir tiesioginės žmogaus veiklos sukeltų pažeidimų (kamienų pažeidimai žoliapjovėmis, nulaužtos šakos ir t. t.).
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Henrikas Stravinskas
Monitoring and assessment of tree health condition in Pakruojis manor park and
street greenery
Summary
The paper presents the results of tree health condition monitoring, carried out in
Pakruojis manor park and street greenery in 2012. The morphological indicative parameters (crown defoliation, foliage discolouration, amount of dry branches and fruiting rate) of
496 sampled trees were evaluated. It was found that Tilia cordata Mill. are predominant in
the park of manor and in streets greenery. The largest average crown defoliation was observed for Aesculus hippocastanum L. – 24,0 ± 1,6 % and Tilia cordata Mill. – 16,1 ± 0,4
%. The main reason of large crown defoliation and worse health condition of Aesculus
hippocastanum was cankerous impact of Cameraria ohridella Deschka & Dimic. It was
established that large tree foliage discolouration is not widespread in monitoring objects.
The investigation indicated that trees growing along the streets have greater crown defoliation compared to trees growing in the park of Pakruojis manor. The statistically significant
(p<0,05) differences in the crown defoliation and amount of dry branches of the sampled
trees growing in the park of manor and nearby the streets were estimated. The average foliage discolouration of trees growing along the streets is large than in the manor park, but
differences of parameters are insignificant (p>0,05).
Keywords: urban trees, health condition, monitoring, morphological indicative parameters.
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PAPRASTOSIOS EGLĖS (PICEA ABIES (L.) KARST.) IR PAPRASTOSIOS PUŠIES
(PINUS SYLVESTRIS L.) ĮVAIRAUS PRADINIO TANKUMO JAUNUOLYNŲ
FORMAVIMASIS
Eugenijus Vaitiekus
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Specialiai įvairiu pradiniu tankumu įveistuose 10 m. amžiaus eglių ir 14 m. amžiaus pušų
želdiniuose buvo nustatyti medžių ir medynų parametrai, atspindintys želdinių augimą, tvarumą,
medienos kokybę. Želdiniai veisti pradiniu 0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5 ir 25,0 tūkst.vnt/ha tankumu.
Įvertinus gautus duomenis, daroma išvada, kad be didesnės rizikos galima mažinti pradinį
želdinių tankumą 10–20 % ribose. Nustatant ekonominiu požiūriu optimalų pradinių želdinių tankumą atskaitos tašku galėtų būti miško kirtimo taisyklėse nurodomas paliekamų medžių skaičius po
pirmųjų jaunuolynų ugdymo kirtimų.
Raktažodžiai: pušų želdiniai, eglių želdiniai, jaunuolynų formavimasis, aukštis, skerspločių
suma, pradinis tankumas.

Įvadas
Tankumas yra vienas pagrindinių medynų veisimo ir išauginimo rodiklių, nuo kurio priklauso beveik visi dendrometriniai želdinių rodikliai. Kuo didesnis želdinių pradinis
tankumas, tuo anksčiau jie suformuoja cenozę, tuo intensyvesnė būna konkurencija tarp
individų, kurią atspindi medelių aukščio ir skersmens prieaugio dinamika, jų diferenciacija
ir natūralus iškritimas iš medyno sudėties. Įvairiose šalyse atlikti įvairaus pradinio tankumo želdinių tyrimai rodo, kad nuo pradinio želdinių tankumo priklauso būsimų medynų
formavimasis, jų tvarumas, produktyvumas, išauginamos medienos kokybė, o galiausiai –
ir miškų ūkio rentabilumas.
Šio darbo tikslas – specialiai įvairiu tankumu pasodintuose eglių ir pušų želdiniuose nustatyti jų pagrindinius dendrometrinius parametrus, darančius įtaką želdinių tvarumui,
augimui, medienos kokybei, išsiaiškinti želdinių auginimo rentabilumo didinimo galimybes galimai mažinant pradinį želdinių tankumą, o tuo pačiu – ir želdinių įveisimo kaštus.
Tyrimo objektas, metodas
Duomenys surinkti Dubravos EMMU Vaišvydavos girininkijoje įveistuose parodomuosiuose – bandomuosiuose ir mokymo želdiniuose, įveistuose moksliniais ir mokymo
tikslais 27 ha teritorijoje, susiformavusioje iškirtus plynai žievėgraužio tipografo pažeistus
eglynus. Įvairaus pradinio tankumo pušų ir eglių želdiniai įveisti Ncl augavietėje 2,5 ha
plote šešiais skirtingais pirminiais tankumais (kiekvieno varianto plotas – 0,2–0,25 ha):
0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5 ir 25,0 tūkst.vnt./ha. Želdiniai įveisti vienodais sodmenimis, į vienodai paruoštą dirvą, juose, išskyrus būtiną želdinių priežiūrą pirmaisiais auginimo metais,
netaikytos jokios ūkinės priemonės.
Kiekviename tankumo variante atliktas ištisinis medžių skersmenų krūtinės aukštyje matavimas žerglėmis 1 cm tikslumu. Vyraujančiuose trijuose storumo laipsniuose atrinkta po 5 modelinius medžius ir atlikti medžių aukščio (matavimo su lazda 5 cm
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tikslumu) ir šakų, esančių arčiausiai h 1,3, skersmens (slankmačiu 1mm tikslumu) matavimai. Remiantis surinktais duomenimis, apskaičiuoti kiti medynų dendrometriniai rodikliai:
išlikimo procentas, skerspločių suma, šakų skaičius mentūryje, H/D santykis. Matavimo
metu eglių želdiniai buvo 10 metų, o pušų – 14 metų amžiaus.
Tyrimo rezultatai
Įveisus želdinius, pirmaisiais jų augimo metais išsiretinimas vyksta dėl sodmenų ir
sodinimo darbų kokybės, žolinių ar sumedėjusių augalų konkurencijos, o taip pat ir dėl kitų
nepalankių veiksnių (kenkėjai, ligos, žvėrių pakenkimai ir kt.). Natūralus medžių žuvimas
dėl per didelio tankumo prasideda tik želdiniams susivėrus, tai yra želdiniams suformavus
bendriją, nors cenozės susidarymas prasideda anksčiau (Kairiūkštis, Juodvalkis, 1974).
14 m. pušies skirtingo pradinio tankumo želdiniuose stebimas labai skirtingas jų
išsiretinimo intensyvumas. Didėjant paprastosios pušies pradiniam želdinių tankumui savaiminis želdinių išsiretinimas intensyvėja: esant 6,2 tūkst.vnt./ha, 12,5 tūkst.vnt./ha ir
25,0 tūkst.vnt./ha pradiniam tankumui vyksta intensyviausias želdinių iškritimas (1 pav.),
iškrenta daugiau nei pusę pradinio tankumo želdinių (likę augti atitinkamai 58, 50 ir 27 %
pasodintų medelių). Pagrindinės to priežastys – intensyvus želdinių savireguliacijos procesas dėl konkurencijos tarp augančių individų, o tankiausiuose variantuose – ir dėl nepalankių aplinkos veiksnių (sniegolaužų, o ypač vėjovartų), sumažėjus medynų tvarumui. Dviejuose tankiausiuose variantuose likusių augti medelių skaičius beveik vienodas – atitinkamai 6220 ir 6880 vnt./ha, nors antrajame pradinis sodinimo tankis buvo dvigubai didesnis.
Tai akivaizdžiai rodo, kad kuo didesnis pradinis želdinių tankumas, tuo ankščiau jie suformuoja cenozę, tuo intensyvesnė būna konkurencija tarp individų, kuri atsispindi aukščio
ir skersmens prieaugio, medyno tvarumo (H/D santykio) pokyčiuose.
120

Išsilaikymas, %
Persistence, %

100
80
Pušis Pine

60

Eglė Spruce

40
20
0
0.8

1.6

3.1

6.2

12.5

25

Pradinis tankumas, tūkst.vnt./ha
Initial density, 1000 units/ha
1 pav. Želdinių išsilaikymo priklausomybė nuo pradinio tankumo
Fig. 1. Persistence of seedlings‘ dependence on the initial density
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Dendrometriniai duomenys
Dendometric parameters

1,6 ir 3,1 tūkst.vnt./ha pradinio tankumo želdiniuose iškritimas nėra toks didelis
(auga 94 ir 77 % pradinio medelių skaičiaus), cenozės formavimasis čia dar tik prasidėjęs.
800 vnt./ha tankumo pušies želdiniuose vyksta netgi savaiminis pušies žėlimas.
Įvairaus pradinio tankumo eglių želdiniuose stebimos analogiškos medelių išsilaikymo tendencijos. Dėl tos priežasties, kad tirti eglių želdiniai yra 10 m. amžiaus (4 m. jaunesni nei pušies), iš dalies gal ir dėl skirtingų šių rūšių biologinių savybių, pradinio tankumo įtaka medelių išsilaikymui (žuvimui) čia dar nėra didelė. Kiek žymesnis žuvusių
medelių procentas (16–20 % ribose) stebimas 3,1 tūkst. vnt./ha ir didesnio tankumo želdiniuose.
Medyno tankumas visų pirma turi įtakos stiebo skersmens prieaugiui (Juodvalkis,
Kairiūkštis, 2009). Daugelio autorių duomenimis būtent stiebo skersmuo tiksliausiai ir
adekvačiai fiksuoja konkrečias augimo sąlygas. Didėjant želdinių tankumui vidutinis medyno skersmuo paprastai mažėja. Mūsų tyrimo duomenys rodo (2 pav.), kad vidutiniai
medynų skersmenys tyrinėtame pradinio tankumo diapazone (nuo 0,8 iki 25,0 tūkst.
vnt./ha) 14 m. amžiaus pušynuose skiriasi daugiau nei dvigubai – atitinkamai nuo 15,2 iki
7,3 cm. Analogiška situacija stebima ir ketverais metais jaunesniuose eglės želdiniuose:
dviejuose mažiausio pradinio tankumo variantuose medžiai dvigubai storesni negu tankiausiuose (3 pav.). Logiška tikėtis, kad šie skirtumai augant medynams dar labiau didės.
A. Malinauskas (2008) nurodo, kad brukninėje augavietėje tarp rečiausių ir tankiausių
25 m. amžiaus pušies želdinių vidutinių skersmenų absoliutus skirtumas sudarė 11,9 cm
arba 3,4 karto. Čia taip pat pateikiamos ribinės skersmenų reikšmės esant tam tikram atstumui tarp medžių, kurias pasiekus, suintensyvėja želdinių išsiretinimas. Remiantis šiais
duomenimis, galima teigti, kad mūsų bandymuose šias ribines skersmenų reikšmes yra
pasiekę pušies želdiniai, augantys 12,5 ir 25,0 tūkst.vnt./ha tankumu.
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Fig. 2. Dependence of various dendrometric parameters on the initial density of
pine seedlings
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Didėjant pradiniam želdinių tankumui skerspločių sumos didėja, vėliau, pasiekusios
maksimumą, pradeda mažėti. Maksimalių skerspočių sumų didėjimą didėjant želdinių pradiniam tankumui galima paaiškinti tuo, kad dėl želdinių natūralaus išsiretinimo iš medyno
sudėties iškrenta atsilikę, mažesnio santykinio produktyvumo, o lieka augti didesnio santykinio produktyvumo medžiai. Tam tikru metu prasidėjęs skerspločių sumų mažėjimas
didėjant pradiniam tankumui rodo, kad dėl per lėtai vykstančio natūralaus išsiretinimo, t.y.
dėl labai stiprios ilgalaikės konkurencijos, medynas negali realizuoti potencialių galimybių. Mūsų bandymuose visuose tankumo variantuose stebime skerspločių sumų didėjimą
(2,3 pav.). Nežymus šio parametro sumažėjimas didžiausio tankumo pušies želdiniuose tik
iš dalies sietinas su bendra tendencija: dalis šio sklypo nukentėjo nuo 2010 m. škvalo.
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3 pav. Įvairių dendrometrinių parametrų priklausomybė nuo pradinio eglės
želdinių tankumo
Fig. 3. Dependence of various dendrometric parameters on the initial density of
spruce seedlings
Literatūroje (Gradeckas, Malinauskas, 2005) nurodoma, kad kiškiakopūstinėje augavietėje įveistuose pušies želdiniuose vidutiniai aukščiai nuo sodinimo tankumo nepriklauso. Tai patvirtina ir mūsų vyraujančių medžių aukščių matavimo duomenys. Skirtingo
tankumo pušų želdinių aukščių skirtumai matematiškai nepatikimi, išskyrus
0,8 tūkst.vnt./ha bandymą, kuriame pušaitės 0,6–1,7 m žemesnės nei augančios tankesniuose želdiniuose. Gali būti, kad čia cenozė dar tik formuojasi ir konkurencijos nebuvimas neskatina pušaičių didinti prieaugį į aukštį. Ta pati tendencija stebima ir mažiausio
tankumo eglės jaunuolyne. Pateikti duomenys rodo žymų, net 15–20 % aukščio sumažėjimą 12,5 ir 25,0 tūkst.vnt./ha pradinio tankumo eglių želdiniuose.
Medžių, o taip pat medynų aukščio ir skersmens santykis rodo konkurencinių santykių įtampą ir iš esmės sąlygoja jų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams.
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Didėjant želdinių tankumui vidutinio medyno aukščio ir skersmens santykis didėja. Šiam santykiui didėjant mažėja atsparumas vėjui, sniegui, kitiems aplinkos veiksniams.
Ir eglės, ir pušys priskiriamos prie jautrių snieglaužoms ir vėjovartoms. Įvairių šaltinių
duomenimis pušies želdinių pradinis tankumas neturėtų viršyti 8 tūkst.vnt./ha, o eglės – 3–
4 tūkst.vnt./ha. Labai neatspariais laikomi medžiai ir medynai, kai H/D viršija 1, mažo
atsparumo, kai santykis – 0,9–1,0, vidutinio atsparumo – 0,8–0,9, didelio atsparumo – 0,7–
0,8 ir labai didelio atsparumo – mažiau kaip 0,7. Mūsų duomenimis (2,3 pav.) vertinant
pagal pastarąją skalę į mažo atsparumo labai neatsparių medynų kategoriją patenka 6,2 ir
didesnio tankumo pušynai (būtent čia stebėtas ir praūžusio škvalo poveikis) bei 3,1
tūkst.vnt./ha ir didesnio pradinio tankumo eglynai.
Efektyviausias išauginamos medienos kokybės reguliavimo būdas, be miško selekcijos pasiekimų, yra želdinių tankumas. Mūsų tyrimo objektuose norėta išsiaiškinti želdinių tankumo įtaką vienam iš medienos kokybės rodiklių – šakų storiui ir skaičiui matuojant
jas menturyje, esančiame arčiausiai h 1.3.
Gauti duomenys rodo, kad vyraujančių medžių šakų skaičius 14 m. pušies jaunuolynuose nėra susijęs su jų tankumu – skirtumai tarp įvairių variantų statistiškai nepatikimi.
Nežiūrint į tai nusivalymo nuo šakų procesas čia jau prasidėjęs, ką patvirtina diagramos (2
pav.) duomenys, rodantys, jog šakų storis 3,1 tūkst.vnt./ha ir didesnio tankumo želdiniuose
2–4 kartus mažesnis negu retesniuose. Eglių želdiniuose (3 pav.) stebimi tie patys dėsningumai, tik nusivalymo nuo šakų procesas čia dar ne toks intensyvus – vidutiniškai 2–2,5
kartų plonesnės šakos rastos tik dviejuose tankiausiuose variantuose.
Išvados
1. Vertinant įvairaus tankumo pušų ir eglių želdinių atsparumą aplinkos veiksniams pagal H/D santykį nustatyta, kad pušiai pradinis tankumas – 6,1, o eglei –
3,1 tūkst.vnt./ha yra kritinės ribos, kurioms esant želdiniai patenka į mažo atsparumo medynų kategoriją. Tai atsitinka dėl tolygaus medyno vidutinio skersmens mažėjimo didėjant
želdinių tankumui, mažai kintant vidutiniam vyraujančiam medyno aukščiui.
2. Antros amžiaus klasės eglių ir pušų jaunuolynuose stebimas apatinių lajų šakų
nykimas: nesikeičiant vidutiniam šakų skaičiui menturyje šakų vidutinis skersmuo smarkiai mažėja ir šio proceso intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo želdinių tankumo.
3. Išanalizavus eglių ir pušų jaunuolynų dendrometrinių parametrų priklausomybę
nuo želdinių tankumo, o taip pat remiantis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ reikalavimais, vertinant želdinių kokybę darytina išvada, kad įveisiant grynus šių medžių rūšių
želdinius be didesnės rizikos galima sumažinti jų pradinį tankį 10–20 % atsižvelgiant į
nuostatas dėl miškų įveisimo.
4. Racionalus arba optimalus ekonominiu požiūriu (atsižvelgiant į želdinių įveisimo kaštus, augavietės sąlygas, smulkių sortimentų medienos ruošos rentabilumą ir pan.)
pradinis želdinių tankumas, mūsų manymu, galėtų būti siejamas ir su „Miško kirtimo taisyklėse“ nurodomu paliekamų medžių skaičiumi po pirmųjų jaunuolyno ugdymo kirtimų.
5. Galimybė keisti (mažinimo linkme) nustatytą pradinį želdinių tankumą, o tuo
pačiu santykinai mažinti ir želdinimo darbų kaštus turėtų atsirasti želdinius veisiant sodmenimis su apribota šaknų sistema.
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YOUNG STANDS FORMATION
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Eugenijus Vaitiekus
Spruce (Picea abies (L.) Karst.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) varying the initial
density of the young stands formation
Summary
Specialy a variaty of initial density seedling 10 year spruce and 14 year pine plantation were set tree and stand parameters, reflecting seedling growth, resistance, wood
quality. Seedlings breeding at initial 0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5 and 25,0 thousand pieces per
hectare density.
Evaluating received information made a conclusion that without any higher risk we
can lower the initial seedling density at 10- 20% limit. Seting economical view the optimal
initial seedling density reports can be at the forest cutting rules indicate the number to leave after the first stand cutting.
Keywords: pine seedlings, spruce seedlings, stand formation, height, scrap area
sum, initial density.
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BIČIŲ ŽIEMOJIMO PALYGINIMAS DADANO-BLATO BEI DAUGIAAUKŠČIUOSE
BEDUGNIUOSE AVILIUOSE
Algirdas Amšiejus, Aurelija Šaluchaitė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Anotacija
Šiuo metu Lietuvoje daugiausiai paplitę 16-os rėmų Dadano-Blato aviliai su viena ar keliomis meduvėmis. Ateinant naujovėms iš Vakarų kartu vis plačiau pradeda plisti daugiaaukščiai
įvairiarėmiai aviliai. Literatūroje daug kur minima, kad daugiaaukščiai aviliai yra pranašesni už iki
šiol Lietuvoje dominuojančius Dadano-Blato avilius. Šio darbo tikslas buvo įvertinti bičių žiemojimo privalumus ir trūkumus lyginant Dadano-Blato ir daugiaaukščius bedugnius avilius. Tyrimai
buvo atlikti Algirdo Amšiejaus bityne 2010–2013 m. Gauti duomenys parodė, kad pagal bičių žiemojimo rodiklius, bitės geriau žiemoja Dadano–Blato aviliuose. Juose trys bičių žiemojimo rodikliai
(suvartoto maisto kiekis, perų kiekis, viduriavimo balas) yra geresni nei daugiaaukščiuose aviliuose,
bet daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose bičių šeimos žūdavo 24,5 % mažiau, nei Dadano–
Blato aviliuose. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose drėgmė buvo 8,0 %. Dėl atviro dugno
bitės žiemodavo sausesniuose lizduose.
Raktažodžiai: Dadano-Blato aviliai, daugiaaukščiai aviliai, žiemojimo rodikliai.

Įvadas
Tyrimų tikslas – įvertinti, kuriuose aviliuose bičių žiemojimas yra kokybiškesnis,
Dadano-Blato ar daugiaukščiuose-bedugniuose aviliuose. Tyrimo objektas – bitės.
Tyrimų metodika
Bitininkavimo būdų palyginimo bandymai buvo pradėti 2010 m. doc. dr. Algirdo
Amšiejaus bityne ir baigti 2013 m.
Bičių šeimos bandymams buvo paruoštos iš anksto. Būtina sąlyga – bičių rasė turi
būti vienoda. Vasarą prieš sudarant bandymo grupę bičių šeimoms buvo pakeistos motinos.
Visos motinos buvo iš Algirdo Amšiejaus veislinio bityno. Motinų rasė – Apis mellifera
carnica.
Bičių žiemojimas vertintas pagal šiuos rodiklius:
1. Suvartoto per žiemą maisto kiekis.
2. Mirusių bičių skaičius žiemą.
3. Bičių viduriavimas.
4. Avilio vidaus drėgmė.
5. Perų kiekis pavasarį.
Bandymo schema. Bitynuose buvo sudarytos dvi bičių šeimų bandymo grupės:
1. kontrolė – bičių šeimos prižiūrimos ir žiemoja Dadano-Blato aviliuose (rėmelio matmenys – 435 x 300 mm);
1) bedugniai – bičių šeimos prižiūrimos ir žiemoja daugiaaukščiuose bedugniuose
aviliuose su meduvės tipo rėmeliu (rėmelio matmenys – 435 x 145 mm).
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Abiejų variantų bičių šeimos buvo prižiūrimos vienodai. Pradėta ir baigta ruošti jas
žiemojimui vienu metu. Gydytos nuo varozės (Varroa destructor Andersonand Treuman)
vienodais vaistais ir vienu laiku (Varrostop). Varozės gydymas vienodais vaistais ir vienu
metu – būtina bandymo sąlyga, nes kitu atveju bandymo duomenys būtų iškraipyti. Taip
pat abiem variantams buvo parenkamos vienodo stiprumo šeimos. Be to, visoms bičių šeimoms 2012 m. vasarą buvo pakeistos motinos (Apis mellifera carnica). Taigi galima teigti,
kad bičių šeimos yra vienodos rasės.
Duomenų vertinimas. Gauti tyrimų duomenys (svėrimo, matavimo) buvo apskaičiuoti taikant dispersinės analizės metodą.
Rezultatai
Maisto, suvartoto per žiemą, kiekis. Apskaičiavus trijų žiemų vidurkį, matome,
kad kontroliniame variante (Dadano-Blato aviliai) bitės suvartojo 14,1 ± 0,9 kg maisto, o
bedugniuose (daugiaaukščiai aviliai) – 15,7 ± 0,9 kg maisto (1 lentelė). Apibendrinant galima teigti, kad bedugniuose aviliuose pagal trijų žiemų vidurkį bitės suvartojo 11,4 proc.,
arba 1,6 kg daugiau maisto. Kadangi skirtumas tarp variantų yra 1,6 ir jis mažesnis už esminį skirtumą – 1,88, tai galima sakyti, kad skirtumas neesminis.
1 lentelė. Maisto, suvartoto per tris žiemas, kiekio palyginimas kontrolėje ir daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose (kg) (%, kontrolė – 100 %)
Table 1. Comparison of the amount of food consumption over three winters in the
control and in bottomless hives (kg) (%, control – 100 %)
Žiemos/ Winter
2010 - 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
±S

Kontrolė/ Control
13,1±0,49
13,3±0,56
15,9±0,62
14,1 ±0,9

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Bedugniai/
Bottomless
14,8±0,8
14,8±0,53
17,5±0,4
15,7±0,9

%

R05

d

113,0
111,3
110,1
111,4

1,90
2,04
1,67
1,88

1,7
1,5
1,6
1,6

Per žiemą žuvusių bičių kiekis. Apskaičiavus trijų žiemų bičių žuvimo vidurkį,
matome, kad kontroliniame variante (Dadano–Blato aviliai) bičių žuvo 1616,7 ± 588,91
cm3, o bedugniuose (daugiaaukščiai aviliai) – 1220,0 ± 350,43 cm3 bičių (2 lentelė). Matome, kad per tris žiemas bedugniuose aviliuose žūdavo 24,5 proc. bičių, arba 396,7 cm3
mažiau. Skirtumas neesminis, nes skirtumas tarp variantų yra mažesnis nei esminio skirtumo riba.
2 lentelė. Per tris žiemas žuvusių bičių kiekio palyginimas (%, kontrolė 100 %)
Table 2. Comparison of the amount of dead bees over three winters (%, control –
100 %)
Žiemos/ Winter
2010–2011
2011–2012
2012–2013
±S
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Kontrolė vnt./cm3/
Control vnt./cm3
450,0±30,73
2340,0±232,95
2060,0±94,52
1616,7±588,91

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Bedugniai/
Bottomless
520,0±67,99
1540,0±133,50
1600,0±176,38
1220,0±350,43

%

R05

d

115,6
65,8
77,7
75,5

184,86
691,10
369,72
464,93

70
–800
–460
–396,7
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Perų kiekis pavasarį. Apskaičiavę trijų pavasarių perų skaičiaus vidurkį, matome,
kad kontroliniame variante bičių šeimos turėdavo po 88,6 ± 31,25 šimto perų, o bedugniuose – po 61,5 ± 11,15 šimto perų (3 lentelė). Taigi daugiaaukščių bičių šeimose rasta
30,6 proc., arba 27,1 šimto mažiau perų nei kontroliniuose. Skirtumas neesminis, nes skirtumas tarp variantų yra mažesnis nei esminio skirtumo riba. Bedugniai yra šaltesni, todėl
juose bičių šeimos auginti perus pradėdavo vėliau.
3 lentelė. Perų kiekio kontroliniuose ir bedugniuose aviliuose palyginimas (trijų
pavasarių duomenys) (šimtais vnt.)
Table 3. Comparison of the amount of hatch in the control and bottomless hives
(data of three springs) (in hundreds of units).
Pavasaris/Spring
2011
2012
2013
±S

Kontrolė/
Control
68,0±8,92
150,0±22,04
47,8±8,68
88,6±31,25

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Bedugniai/
Bottomless
45,2±8,68
56,4±6,21
82,8±4,42
61,5±11,15

%

R05

d

66,5
37,6
173,2
69,4

31,87
49,31
24,05
36,63

–22,8
–93,6
–35,0
–27,1

Avilių vidaus drėgmė. Bedugnių varianto aviliuose drėgmė būdavo 8,0 proc., arba
0,4 balo mažesnė nei kontrolinio varianto aviliuose, tačiau skirtumas neesminis (4 lent.).
4 lentelė. Vidaus drėgmės aviliuose palyginimas (5 balų sistema) (%, 5 balai –100 %)
Table 4. Comparison of humidity in hives (5-point scale)(%, 5 points – 100%)
Pavasaris/Spring
2011
2012
2013
±S

Kontrolė/ Control
0,3±0,15
0,6±0,22
0,9±0,28
0,6±0,17

%
6,0
12,0
18,0
12,0

Bedugniai/
Bottomless
0,1±0,10
0,1±0,10
0,3±0,15
0,2±0,07

%

R05

2,0
2,0
6,0
4,0

0,45
0,61
0,69
0,59

d
–0,2
–0,5
–0,6
–0,4

Bičių sveikatingumas. Apskaičiavus vidurkį, matome, kad bedugnio varianto aviliuose buvo rasta 4,0 proc., arba 0,2 balo daugiau bičių viduriavimo požymių (5 lentelė).
Skirtumas neesminis, nes skirtumas tarp variantų yra mažesnis už esminio skirtumo ribą.
5 lentelė. Bičių viduriavimo intensyvumo (kontroliniuose ir bedugniuose aviliuose) palyginimas (5 balų sistema)
Table 5. Comparison of diarrhea intensity of bees (in the control and bottomless
hives) (5-point scale)
Pavasaris/ Spring

Kontrolė/ Control

%

2011
2012
2013

0
0,1±0,10
0,2±0,13
0,1±0,06

0,0
2,0
4,0
2,0

±S

Bedugniai/
Bottomless
0,5±0,27
0,2±0,13
0,3±0,15
0,3±0,09

%

R05

d

10,0
4,0
6,0
6,0

0,61
0,41
0,53
0,52

0,5
0,1
0,1
0,2
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Išvados
1. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose bičių šeimos žiemos metu suvartoja
11,4 % daugiau maisto nei Dadano–Blato aviliuose – tai didelis trūkumas, nes, bitininkaudami daugiaaukščiuose aviliuose, esame priversti palikti bitėms žiemai daugiau maisto.
Įvertinus duomenis, gautas skirtumas neesminis.
2. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose bičių šeimos žūdavo 24,5 % mažiau
nei Dadano–Blato aviliuose. Dadano–Blato aviliuose bičių žūdavo žiemos metu daugiau
todėl, kad šiuose aviliuose būdavo didesnė drėgmė. Skirtumas – neesminis.
3. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose bičių šeimos augino 30,6 % mažiau
perų nei Dadano–Blato aviliuose. Ir šis skirtumas – neesminis. Daugiaaukščiuose bedugniuose bitės vėliau pradėdavo auginti perus, nes aviliui esant be dugno lizde būdavo žemesnė temperatūra, tačiau vėliau, pavasarį, perų skaičius susilygindavo.
4. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose drėgmė būdavo 8,0 %. Dėl atviro
dugno bitės žiemodavo sausesniuose lizduose. Skirtumas – neesminis.
5. Daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose 4,0 % būdavo daugiau bičių viduriavimo požymių. Skirtumas – neesminis.
6. Pagal bičių žiemojimo rodiklius matyti, kad bitės geriau žiemoja Dadano–Blato
aviliuose. Juose trys bičių žiemojimo rodikliai (suvartoto maisto kiekis, perų kiekis, viduriavimo balas) yra geresni. Įvertinus duomenis gauti skirtumai nėra esminiai.
7. Bitės geriau žiemoja Dadano–Blato aviliuose, bet, ar bitininkavimo būdas prižiūrint bites šiuose Dadano-Blato aviliuose yra geresnis per visus metus, reikėtų ištirti,
vertinant juos ir kitais rodikliais, pvz.: kur mažiau sueikvojama laiko prižiūrint bites, kur
galima daugiau gauti bičių produktų, taip pat, kuriame iš jų bitės jaučiasi geriau ir kt.
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Algirdas Amšiejus, Aurelija Šaluchaitė
Comparison of bee wintering in Dadant-Blath beehives and in multistorey beehives
without floor
Summary
In Lithuania are using Dadant- Blath beehives of 16 frames with one or several
storey now. But began spread multistorey beehives with different frames too. In literature
are mentioned that this are superior multistorey beehives. The aim of science work was
value the advantages and the deficiencies of wintering in Dadant-Blath and multistorey
beehives. The investigation carried out in Algirdas Amšiejus apiary in 2010-2013 years.
The researches show better bee wintering according to some indexes (quantity of ate food,
quantity of broods, point of diarrhoea). But in multistorey beehives without floor bee losed
life 24.5 % not so many as in Dadant-Blath. The moisture was 8.0 % in multistorey beehives.
Keywords: Dadant - Blath beehives, multistorey beehives, bee wintering indexes.
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VIETINIŲ IR INTRODUKUOTŲ PRIESKONINIŲ AUGALŲ DEKORATYVINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS
Kęstutis Obelevičius
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Anotacija
Straipsnyje apibendrinti VDU Kauno botanikos sodo prieskoninių augalų kolekcijoje auginamų ir tiriamų dekoratyvių prieskoninių augalų morfologiniai – dekoratyviniai požymiai. Tirtos 44
augalų rūšys – tai prieskoniniai augalai, turintys dekoratyvius lapus, žiedus ar vaisius. Kai kurie iš
tirtųjų augalų yra lietuviškų darželių augalai, nuo seniausių laikų auginti ir kaip gėlės, ir kaip prieskoniai. Kiti augalai introdukuoti vėliau, tačiau dekoratyvūs ir juos galima auginti želdiniuose, darželiuose. Iš tirtųjų prieskoninių augalų daugiausiai yra dekoratyviais lapais bei žiedais.
Raktažodžiai: prieskoniniai augalai, dekoratyvinės savybės.

Įvadas
Prieskoniai ir prieskoniniai augalai juos vartojantiems yra beveik kaip sinonimas,
nes dauguma prieskonių yra augalinės kilmės. Išskyrus druską ir susintetintus prieskonius,
visi kiti – tai augalai arba atskiros jų dalys, arba iš augalų išgauti produktai (pvz., cukrus)
(Dagytė, S. 1994, Gegužis, S. 2007, Gudžinskas, Z., Rašomavičienė, B. 2008, Schubeck,
A. 1997). Prieskoniai – tai ir žolelės, ir lapai, ir žiedai, ir žiedų dalys, ir šaknys, ir šakniastiebiai, ir vaisiai, ir sėklos, o kai kurių augalų – ir žievė, žiedpumpuriai, žiedynai (Normann, J. 1991, Pochliobkin, V.V. 2008, Rausch, A., Lotz, B. 2005).
Tikrų prieskoninių daržovių, vartojamų tik kaip prieskoniai, nėra daug – tai česnakai, svogūnai, porai, krienai, petražolės, pastarnokai ir dar viena kita daržovė, kuri vartojama maistui gana gausiai ir didesniais kiekiais nei įprasta vartoti prieskonių, vartojamos
šių augalų antžeminės ar (ir) požeminės dalys. Kitų augalų maistui vartojami kiekiai maži
ir šiuos augalus įprasta vadinti prieskoninėmis žolėmis. Dažnai tai būna ir laukiniai, nuo
seniausių laikų sukultūrinti augalai, kaip pvz.: kmynai, mėtos, raudonėliai. Prie prieskoninių žolių dažnai sąlyginai priskiriami ir puskrūmiai, krūmai ar net medžiai – ne pagal botaninius požymius, o pagal vartojimą prieskoniams.
Prieskoninių augalų visame pasaulyje yra labai daug (manoma, kad per 1000 augalų rūšių), kai kurie iš jų vartojami dažniau ir gausiau (tokių yra apie 150–200 rūšių), kiti –
tik labai nedideliame regione ar tik nedidelės tautos nacionaliniams patiekalams pagardinti
(Kalasauskienė, S.M. 2007, Schubeck, A. 1997, Pochliobkin, V.V. 2008, Visockis, O. (sudarytojas). 1993).
Augalų vardai patikslinti pagal naujausias lietuvių kalba skelbtas nomenklatūras
(Gudžinskas, Z. 2003, Gudžinskas, Z. 2005, Gudžinskas, Z. 1999, Kisielienė, D., Grigienė,
I., Grigas, A. 2007).
Tyrimo tikslas – įvertinti kai kurių plačiau auginamų ir retesnių prieskoninių augalų dekoratyviąsias savybes.
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Metodika (metodai)
Naudojantis J.Vaidelio sukurta metodika (Vaidelys, J. 2005) įvertintas augalų dekoratyvumas pagal įvairius morfologinius dekoratyvinius požymius: augalo aukštį, lapų,
žiedų ir vaisių dekoratyvumą, o taip pat nustatyta vegetacijos trukmė.
Rezultatai
Įvertinus tirtųjų augalų daugiamečius tyrimų bei stebėjimų duomenis nustatyta,
kad tik trys prieskoniniai augalai turi gana trumpą, iki 100 dienų, vegetacijos laikotarpį –
tai daržinis krokas (76), meškinis česnakas (90) ir daržinė aguona (96). Likusių tirtųjų augalų vegetacijos laikotarpiai svyruoja nuo 102 iki 215 d. (1 lentelė). Ne visą vegetacijos
laikotarpį augalai esti dekoratyvūs, tačiau jų dekoratyvumo laikotarpį galima pratęsti augalus nukerpant (tai tinka notrelinių šeimos augalams – dašiams, čiobreliams, melisai ir
kt., bei kai kurioms Allium genties rūšims) arba skabant žiedynus (pvz.: vaistinė medetka).
Tirtųjų prieskoninių augalų morfologinių bei morfologinių – dekoratyviųjų požymių
charakteristika pateikta 1-oje lentelėje.
1 lentelė. Tirtųjų prieskoninių augalų morfologinių – dekoratyviųjų požymių charakteristika (vidutiniai daugiamečiai duomenys, VDU Kauno botanikos sodas)
Table 1. The characteristic of morphological – ornamental features of the culinary
herbs investigated (average multiannual data, Kaunas Botanical Garden of VMU)
Eil.
nr.
No.

Morfologinė charakteristika
Vegetacijos
Morphological characteristic
trukmė,d.
Dekoratyvūs
Aukštis
Lietuviškas ir lotyniškas augalo vardas Length of
Ornamental
cm
Lithuanian and Latin name of a plant
vegetation,
Height Lapai Žiedai Vaisiai
d.
cm
Leaves Flowers Fruit

1

DARŽINĖ AGUONA – Papaver somniferum L.

96

112

2

VAISTINĖ AGURKLĖ – Borago officinalis L.

153

69

3

PAPRASTASIS APYNYS – Humulus lupulus L.

145

560

4

DYGUSIS ARTIŠOKAS – Cynara cardunculus
L.

168

186

*

*

5

KVAPUSIS BAZILIKAS – Ocimum basilicum
L.

164

27

*

*

6

ASKALONINIS ČESNAKAS – Allium
ascalonicum L.

190

60

*

*

7

GLEIVĖTASIS ČESNAKAS (NARCIZALAPIS
ČESNAKAS, NARCIZALAPIS SVOGŪNAS)
– Allium nutans L.

200

30

*

*

8

LAIŠKINIS ČESNAKAS – Allium
schoenoprasum L.

193

42

*

*

*
*

*

*

*
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1 lentelės tęsinys
Table 1 continues
9
10

MEŠKINIS ČESNAKAS – Allium ursinum
L.
PLAČIALAPIS ČESNAKAS – Allium
victorialis L.

90

32

*

*

102

42

*

*

11

TUŠČIALAIŠKIS ČESNAKAS – Allium
fistulosum L.

183

49

*

*

12

KETURBRIAUNIS ČIOBRELIS – Thymus
pulegioides L.

196

16

*

*

13

PAPRASTASIS ČIOBRELIS – Thymus
serpyllum L.

195

15

*

*

14

VAISTINIS ČIOBRELIS – Thymus vulgaris
L.

193

26

*

15

DARŽINIS DAŠIS – Satureja hortensis L.

132

35

*

16

KALNINIS DAŠIS – Satureja montana L.

196

32

*

17

DIDYSIS DEBESYLAS – Inula helenium L.

178

208

*

18

DIEMEDIS – Artemisia abrotanum L.

182

136

*

19

GELTONASIS GENCIJONAS – Gentiana
lutea L.

172

116

*

*

20

VAISTINIS ISOPAS (VAISTINĖ JUOZAŽOLĖ) – Hyssopus officinalis L.

199

68

*

*

21

DARŽELINĖ JUODGRŪDĖ – Nigella
damascena L.

138

38

*

*

*

22

SĖJAMOJI JUODGRŪDĖ – Nigella sativa
L.

135

35

*

*

*

23

DARŽINIS KROKAS – Crocus sativus L.

76

17

*

*

24

TIKROJI LEVANDA – Lavandula angustifolia Mill.

177

59

*

*

25

ANYŽINIS LOFANTAS – Lophantus anisatus Benth.

192

87

*

*

26

KVAPUSIS MAIRŪNAS – Majorana
hortensis Moench

212

28

*

*

27

VAISTINĖ MEDETKA – Calendula
officinalis L.

171

67

*

*

28

VAISTINĖ MELISA – Melissa officinalis L.

196

62

*

29

MIŠKINĖ MĖTA – Mentha longifolia (L.)
Huds.

183

78

30

CITRININĖ MONARDA – Monarda
citriodora Cerv.

169

112

*

31

RAUDONOJI MONARDA – Monarda
didyma L.

177

101

*

26

*
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1 lentelės tęsinys
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DIDŽIOJI NASTURTĖ – Tropaeolum majus
L.

152

103

*

33

PAPRASTOJI PORTULAKA – Portulaca
oleracea L.

186

15

*

34

PAVASARINĖ RAKTAŽOLĖ – Primula
veris L.

191

23

*

35

PAPRASTASIS RAUDONĖLIS – Origanum
vulgare L.

200

62

36

ŽALIOJI RŪTA – Ruta graveolens L.

182

57

*

*

37

VAISTINIS SMIDRAS – Asparagus
officinalis L.

182

186

*

*

38

STAMBIAŠAKNIS SNAPUTIS – Geranium
macrorrhizum L.

215

44

*

*

39

KVAPUSIS ŠALAVIJAS – Salvia sclarea L.

137

102

*

*

40

PIEVINIS ŠALAVIJAS – Salvia pratensis L.

202

87

41

VAISTINIS ŠALAVIJAS – Salvia
officinalis L.

179

66

42

PAPRASTOJI TRŪKAŽOLĖ – Cichorium
intybus L.

203

134

43

BLYŠKUSIS VILKDALGIS – Iris pallida
Lam.

143

58

*

*

44

FLORENTINIS VILKDALGIS – Iris
florentina L.

145

55

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

Pagal dekoratyvius morfologinius požymius įvertintų augalų mažiausiai – aukštaūgių (81–100 cm) – 2 rūšys ir žemaūgių kiliminių (0–20 cm) – 4 rūšys, o daugiausiai –
labai aukštų augalų (per 101 cm) – 12 rūšių bei kiliminių aukštaūgių (21–40 cm) – 10 rūšių
ir vidutinio ūgio prieskoninių augalų (41–60 cm) – 9 rūšys (1 pav.).
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1 pav. Prieskoninių augalų rūšių pasiskirstymas pagal aukštį (cm).
Fig. 1. Distribution of the species of culinary herbs according to height (cm)
Dauguma tirtųjų prieskoninių augalų turi dekoratyvius žiedus bei lapus, o kai kurių rūšių augalų dekoratyvūs ir vaisiai (pvz.: vaistinis smidras, juodgrūdės ir keletas kitų).

2 pav. Prieskoninių augalų rūšių pasiskirstymas pagal dekoratyvinius morfologinius požymius
Fig. 2. Distribution of the species of culinary herbs according to ornamental
morphological features
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Išvados
1. Iš tirtųjų prieskoninių – tik trys augalų rūšys turi vegetacijos laikotarpį iki 100
dienų – tai daržinis krokas (76), meškinis česnakas (90) ir daržinė aguona (96). Likusių
tirtųjų augalų vegetacijos laikotarpiai svyruoja nuo 102 iki 215 d.
2. Mažiausiai tarp tirtųjų augalų – aukštaūgių – 2 rūšys ir žemaūgių kiliminių – 4
rūšys, daugiausiai – labai aukštų augalų – 12 rūšių bei kiliminių aukštaūgių – 10 rūšių ir
vidutinio ūgio prieskoninių augalų – 9 rūšys.
3. Dauguma tirtųjų prieskoninių augalų turi dekoratyvius žiedus bei lapus.
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Kęstutis Obelevičius
Evaluation of ornamental properties of native and introduced culinary plants
Summary
Morphological and ornamental properties of ornamental culinary plants grown in a
collection of culinary plants in the Botanical Garden of Kaunas Vytautas Magnus University are generalized in the article. Forty-four species of plants were researched. All are culinary plants with ornamental leaves, flowers or fruit. Some of the plants were grown in
Lithuanian flowerbeds from time out of mind as ornamentals as well as culinary herbs.
Other plants were introduced at a later date, but they are ornamental too and can be grown
in flower gardens. Ornamental leaves and flowers are characteristic for most of the
explored culinary plants.
Keywords: culinary plants, ornamental properties.
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NEEDS AND TRENDS OF THE ASSORTMENT OF ORNAMENTAL WOODY PLANTS
FOR LANDSCAPE ENRICHMENT IN KAUNAS REGION
Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Woody ornamental trees and shrubs are used in landscape gardens of different purposes to
create groups of ornamental greenery, or as accent plants - solitaires. Mostly various cultivars are
used for decorating private land plots. Questionnaires distributed in the nurseries of Kaunas district
have shown that the mostly popular by demand remain western thujas and pine trees. Analysis of the
sales data shows annual increasing demand for deciduous. Buyers are slowly turning back to our
local, traditional plants, as well as more popular are becoming plants with edible fruits.
Keywords: woody ornamental plants, conifers, broadleaves, cultivars, tendencies.

Introduction
Ornamental plants have long adorned the human environment. Many species of ornamental plants are valued for their decorative flowers, shapes and color of leaves, decorative fruit, branches, interesting plant structure or crown shape.
These are usually introduced plants - cultivars, popular for their diversity not only
among private land owners, but also among landscapers. That is not surprising, since native trees, bushes, shrubs and lianas in Lithuania amount to about 90 species, is significantly less than the introduced ones (Navasaitis, 2004).
Both M. Navasaitis and R. Pilkauskas focus on native woody plants „... sellers and
resellers ignore adopted in landscape architecture principles of expediency and, on the
basis of advertising and commercial transactions, distribute low-value (unviable, shortlived, strange-looking), but expensive nursery production. Future historians will mark our
times as the years of particular prosperity of conifers in landscape gardens (Pilkauskas,
2008).
The aim of the study was to find out how changes the assortment of ornamental
woody plants for the afforestation of homesteads (private holdings) in Kaunas region.
In order to ascertain the trends of assortment change, information by way of questionnaires was collected in 7 nurseries of Kaunas district. Several people engaged in the
trade of plants under a patent that allows to carry out the main and additional agricultural
economic activities in the farm and (or) an agricultural holding were interviewed.
Methodology
Investigations were carried out in 2012 - 2013 in Kaunas regional nurseries. Nursery staff survey was conducted by questioning approach, answering the questions of the
questionnaire in writing. Information was also collected in different markets of Kaunas.
Study methods used: analysis of literature, questionnaire, data analysis.
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Results
During the study a survey by questionnaire was conducted in seven major nurseries
of Kaunas district, as well as information from individuals dealing with plants under patent
was collected.
In Kaunas district nurseries in 2012-2013, a wide assortment of ornamental woody
plants was on offer. The number of species (Fig. 1) ranged from 50 to 250.

Number of species, spec./ Rūšių
skaičius vnt.

Raudondvaris nursery/Raudondvario
medelynas
Dubravos nursery/ Dubravos
medelynas

300
250
250

Juragiai nursery/ Juragių medelynas

225

200

210

200

UAB "Želdynėlis"

170
150

UAB "Žaliasis sezonas"

150
100

Viržiai nursery/ Viržių medelynas

50

50

50

Zapyškis nursery/ Zapyškio
medelynas

0

Under licence/ Prekiaujantys pagal
patentą

Fig. 1. Number of woody ornamental plant species in the nurseries of Kaunas
district
1 pav. Siūloma sumedėjusių augalų rūšių įvairovė medelynuose

85
60
40

70
30

70
30

63

60
40

37

70
5050
30
15
Under licence/
Prekiaujantys
pagal patentą

Zapyškis
nursery/
Zapyškio…

Viržiai nursery/
Viržių
medelynas

UAB "Žaliasis
sezonas"

UAB
"Želdynėlis"

Juragiai
nursery/
Juragių…

z
Dubravos
nursery/
Dubravos…

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Raudondvaris
nursery/
Raudondvari…

percent
Sumedėjusių augalų kiekis
procentais

Amount of woody plants, in

Comparing the collected data on the composition of assortment (Fig. 2), 5 respondents said that they were raising and selling larger quantities of conifers. Viržiai Nursery
has divided its proposed range of woody plants into equal parts, while Žaliasis Sezonas and
individuals trading under patent are more targeted towards deciduous trees.

Fig. 2. Structure of the assortment of woody ornamental plants according to morphological traits
2 pav. Asortimento sudėtis pagal morfologinius požymius
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Number of species, spec./ Rūšių skaičius
vnt.

Raudondvaris nursery/Raudondvario
medelynas
Dubravos nursery/ Dubravos
medelynas

300
250

250
200

Juragiai nursery/ Juragių medelynas

225

210

200
UAB "Želdynėlis"

170
150

150

UAB "Žaliasis sezonas"

100

Viržiai nursery/ Viržių medelynas

50
50
0

50
Zapyškis nursery/ Zapyškio
medelynas
Under licence/ Prekiaujantys pagal
patentą

Fig. 3. Demand tendencies of woody ornamental plants in 2012-2013
3 pav. Bendras augalų
pasiskirstymas
medelynuose pagal pardavimų
populiarumą 2012–2013 m.
During the study nursery staff were asked to list the order of the best-selling plants.
It turned out that among the respondents mainly thuja and pine trees are best sold (Fig. 3).
These plants are sold by almost all nurseries. The second place in terms of sales in nurseries is shared by juniper and daylily. Half of the nursery successfully sells barberries (50
percent). Among the most popular were also rhododendrons, firs and spruce. As in previous years, coniferous species constitute the basis of sales.
It has also been clarified based on what the assortment of plants is formed in different enterprises and how in recent years have been changing the trends of plant sales.
Discussion
Examination of the data of 8 plant sales places in Kaunas district in 2012-2013 has
shown that the number of plant species sold ranged from 50 to 250. It was proved that the
number of species is not related to the trade turnover. Just the sellers offering a lower
amount of plants to the buyers are more focused on the targeted user.
Comparing the data on the composition of ornamental woody plants according to
morphological features, it was revealed that in Raudondvaris, Dubrava, Juragiai,
Želdynėlis and Zapyškis nurseries traditionally dominant over the last few years remain
sales trends of conifers. They are sold by about one-third more than the hardwoods. This is
somewhat surprising, since in both public and private green plantations the recommended
amount of conifers represents only about 30 percent of all plants (Booth, Hiss, 2011). The
impression is that quite a big part of landscapers and private owners, who are selfdecorating their surroundings, do not apply these recommendations. More sales-oriented
towards deciduous is Žaliasis Sezonas and persons trading under the patent.
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The survey showed that comparing different sales lists of nursery plants, part of
the plants, having rated them by popularity, occur in the same position. The analysis of
best-selling plant species for each nursery (Fig. 3) proved that even in five nurseries at the
top of the list of sold plants occurred evergreens - pine and western red cedar. The most
popular is western thuja (Thuja occidentalis L.). In Lithuania are grown about 40 decorative forms of thujas. They differ in both architectural and decorative features: height,
crown shape, shoots and twigs, shape, color. Among Scots pines (Pinus sylvestris L.) the
most popular is „Fastigiata“, „Watereri“ and mountain pine cultivars.
The second place according to popularity occupy junipers and daylily. These
plants among the best-selling ones listed 5 of 8 of the survey respondents. Juniper has a
variety of forms, it is resistant to pests, diseases, soil frost, it is undemanding, one can
choose between those which like growing in sun or shade. Leaf color of the juniper varieties ranges from green, blue-green to silvery blue, yellow, green-yellow, or blue-green
patchwork of colors with white.
Daylily in landscape gardens is desirable for its hardiness, abundant flowers, it is
often purchased for groups and hedges.
Half of the surveyed nurseries successfully sell barberries, in three of them rhododendrons are in particular demand. The plant list of each interviewed selling point is different. Plants occurring in the fourth and fifth positions show the uniqueness of the nurseries. For instance, in Raudondvaris nursery among the most popular is red oak, in Žaliasis
Sezonas - blueberries, in Želdynėlis - hazelnuts, in Dubrava – linden, in Juragiai - maples,
in Viržių nursery - hydrangea.
The assortment of ornamental woody plants is formed in different ways. In most
nurseries it is based on plant demand indicators, others are trying to attract the buyers by
diversity, still others focus on the emerging innovations in European nurseries and trends
dictated by fashion. For example, the managers of Viržių Nursery told that they select
plants according to their suitability for the local environmental conditions and implemented projects.
All the nurseries provided different answers to the question on the evolution of
plant sales trends over the last five years. Customer needs are completely different. Clients
buy both cheaper and more expensive plants, equally popular are young and plants grown
already for a few years. While innovations are still intensely sought, buyers slowly are
turning back to the usual plants. And most visible is a new trend - a huge amount of interest is shown in plants with edible fruit.
Conclusions
1. The number of plants sold in the nurseries of Kaunas district in 2012-2013
ranged from 50 to 250.
2. Comparing the data on the composition of the assortment of woody ornamental
plants according to morphological traits, it became clear that in Raudondvaris, Dubrava,
Juragiai, Želdynėlis and Zapyškis nurseries prevailed trade of conifers.
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3. Having analyzed the most popular species in different nurseries, it became clear
that in 75 percent of selling places mostly evergreen trees are sold – thuja and pine.
4. The assortment of ornamental woody plants in nurseries is formed mostly based
on the demand indicators, diversity principle, following novelties in European nurseries,
but much less focus is paid on the distinctiveness or the targeted buyer.
5. The trends of plant sales over the last five years were changing. Gradual decline
the sales of conifers, with buyers turning back to the usual, native plants, and a growing
interest is observed in plants with edible fruit.
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Vaida Vaitkutė Eidimtienė
Dekoratyvinių sumedėjusių augalų sortimento kraštovaizdžio praturtinimui poreikiai
ir tendencijos Kauno regione
Santrauka
Sumedėję dekoratyviniai augalai medžiai ir krūmai naudojami įvairioms paskirties
želdynuose dekoratyvinėms grupėms kurti arba kaip akcentiniai augalai – soliterai. Privačių valdų želdinimui dažniausiai naudojami įvairūs kultivarai. Atlikus apklausas Kauno
rajono medelynuose paaiškėjo, jog pagal paklausą populiariausios ir toliau išlieka tujos bei
pušys. Nagrinėjant padavimų duomenis pastebima kasmet auganti lapuočių paklausa. Pamažu atsigręžiama į mūsų vietinius, įprastus augalus, taip pat populiarėja ir augalai valgomais vaisias.
Raktažodžiai: sumedėję dekoratyviniai augalai, spygliuočiai, lapuočiai, kultivarai,
tendencijos.
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Atliktas kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio miškų pagrindo tikslumo
tyrimas. Pagal tai miškų geodezinis tinklas bus susietas su Valstybiniu trečiosios klasės geodeziniu
tinklu, o georeferencinio pagrindo suformavimo poreikis yra didelis atliekant geodezinius matavimus miškininkystės sektoriuje. Identifikuoti miškų kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio pagrindo tikslumo reikalavimai: miškų masyvų viduje – iki 0,5 m, o kvartalinių susikirtimo su miškų ribinėmis linijomis – 0,3 m. Parengta GIS kartografinė duomenų bazė ESRI File
Geodatabase formatu. Pagal palyginamąją analizę geodezinių matavimų ir geodeziškai atlikto georeferencinio pagrindo tikslumo tyrimą nustatyta, kad georeferncinis pagrindas sudarytas tiksliau.
Raktažodžiai: kvartalinės linijos, geodeziniai matavimai, miškų georeferencinis pagrindas.

Įvadas
Geodezinis tinklas – žemės paviršiuje įtvirtintų ir geodeziniais matavimais susietų
geodezinių ženklų visuma [5,8]. Miškų geodezinis tinklas susietas su Valstybiniu trečiosios klasės geodeziniu tinklu, matavimų metu taškų koordinatės nustatomos valstybinėje
koordinačių sistemoje LKS-94. Atliekamų matavimų tikslas – nustatyti kvartalinių tinklo
susikirtimo taškų koordinates, identifikuoti ir fiksuoti kelių, griovių, upelių, inžinerinių
statinių ir kt. natūroje esančių objektų posūkio taškų koordinates, suformuoti miškų georeferencinį pagrindą, vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu [3].
Miško geodezinio tinklo sukūrimas suteiktų galimybę turėti tikslius nekintamus
miškų kiekybinius duomenis, tiksliai nustatyti kirtaviečių ribas bei plotus, fiksuoti sklypų
plotą kvartalo lygmeniu, tiksliau nustatyti išorines miškų masyvų ribas, miškų ūkyje bei
miškų inventorizacijoje plačiau taikyti GPNS technologijas, patikslinti Nekilnojamojo turto registrui pateiktų registruoti valstybinių miškų plotą bei ribas.
Tiksliai nustatytos miško išorinės ribos turėtų teigiamos įtakos teisminių ginčų
sprendimams. Neretai pasitaiko atvejų, kad dėl netiksliai dešifruotos išorinės miško ribos,
sklypinės miškų inventorizacijos metu žemės ūkio naudmenoms priskiriami miško plotai.
Miškų įstatymo nuostatos [4] riboja žmogaus ūkinę veiklą miško žemėje, todėl natūralu,
kad dėl netiksliai kartografuotų duomenų, susidaro nepatogumai tiek žemės naudotojams,
tiek valstybinėms institucijoms. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei. Nežiūrint į miškų nuosavybės formą [6] miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms, jo ištekliai privalo būti racionaliai naudojami ir saugomi, vykdoma miško išteklių apskaita ir stebėsena.
Organizuotai kontrolei pirmiausiai reikalingi tikslūs duomenys apie urėdijų valdomą miško
plotą, kvartalinių, kelių, griovių būklę ir pan.
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Tyrimo objektas – Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos, Pajiesio girininkijos kvartalinių tinklas.
Tyrimo tikslas – Atlikti kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio
miškų pagrindo tikslumo tyrimą.
Kadangi miškų geodezinio tinklo ir georeferencinio pagrindo formavimo darbai yra
ekpermentinio lygio, paraleliai rengiama kvartalų tinklo geodezinių matavimų metodika ir
atliekami matavimai. Darbo eigoje metodika tikslinama siekiant išgauti maksimalų miškų
kvartalų tinklo ir georeferencinio pagrindo tikslumą.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti teorinę – metodologinę literatūros šaltinių, interaktyvių svetainių, norminių dokumentų turinio analizę apžvelgiant geodezinių matavimų ir georeferencinio pagrindo formavimo teoriją ir praktiką.
2. Įvardinti miškų kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio pagrindo tikslumo reikalavimus. Parengti GIS kartografinę duomenų bazę ESRI File Geodatabase formatu.
3. Atlikti palyginamąją analizę geodeziniais matavimais suformuoto kvartalų tinklo
su preliminariai suformuotu ir Valstybiniame miškų kadastre įregistruotu kvartalų tinklu
nustatant georeferencinio pagrindo objektų ir kvartalinių linijų susikirtimo taškų koordinačių skirtumus bei atstumus tarp jų.
Darbe taikyta metodika: išsami literatūros šaltinių, teisės aktų, miškotvarkos darbų rengimo metodikos, mokslinių straipnių, interaktyvių svetainių turinio analizė. Informacija buvo apibendrinta, susisteminta ir, pritaikius dedukcinio pažinimo metodą, pateikta
tyrime įvardinat tik svarbiausius aspektus. Vadovaujantis statistiniu – matematiniu metodu
buvo atliktas geodeziškai pamatuotų kvartalinių linijų susikirtimo taškų ir preliminariai
suformuotų kvartalinių linijų susikirtimo taškų koordinačių ir atstumo tarp jų skaičiavimai
nustatant ΔX ir ΔY reikšmes, taip pat georeferencinio pagrindo objektų ΔX ir ΔY reikšmes, apskaičiuota aritmetinio vidurkio reikšmė nustatant vidutinę koordinačių ir atstumų
skirtumų neatitikimo reikšmę. Pritaikant Geoinformacines sistemas (GIS) parengta kartografinė medžiaga, suformuota atributinių duomenų bazė ESRI File Geodatabase formatu.
Duomenų šaltiniai: UAB „Inreal GEO“, atlikusi Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos, Pajiesio girininkijos miškų kvartalinių tinklo geodezinius matavimus, Valstybinė miškų tarnyba, VĮ Miškotvarkos institutas.
1. Miškų geodezinio kvartalų tinklo ir georeferencinio pagrindo teorija ir
praktika. Georeferencinis pagrindas – georeferencinių duomenų bazės sudedamoji dalis,
kurią sudaro visos Lietuvos teritorijos geodezinio pagrindo ir topografinių duomenų bazių
svarbiausių objektų susistemintas ir geoinformacinių sistemų principais metodiškai sutvarkytas rinkinys, kaupiamas ir saugomas kompiuterinėse laikmenose [5,8].
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Valstybinė miškų tarnyba administruoja Miškų kadastrą, kuriame Miškų georeferencinio pagrindo duomenys valdomi, saugomi ir atnaujinami bei pateikiami vartotojams
[7]. Geodeziškai pamatuoto kvartalų tinklo ir georeferencinio pagrindo
skaitmeninės duomenų bazės sukūrimo poreikis – didžiulis.
Šių metų sausio 19 d. Dubravos eksperimentinėje – mokomojoje miškų urėdijoje
įvyko pasitarimas miško geodezinio tinklo (georeferencinio pagrindo) sudarymo klausimais. Pasitarime dalyvavo Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus
vedėjas V. Karašauskis, Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas D. Stonis, kiti miškininkystės sektoriaus specialistai. Įvadinėje
kalboje Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos urėdas K. Šakūnas pažymėjo: „<...> kad po kiekvienos miškotvarkos keičiasi ne tik miško sklypų, bet ir kvartalų
plotai, o, atspausdinus GPNS prietaisu atrėžtas biržes, dažnai jų plotai pereina per kvartalines linijas ar magistralinius kelius arba persidengia su kitais miško sklypais. Norint to išvengti būtina urėdijos miškams parengti miško geodezinį tinklą, t.y. tiksliai išmatuoti, nustatyti kvartalinių linijų, magistralinių kelių bei griovių padėtį ir planinėje medžiagoje užfiksuoti kaip nekintamą dydį. Turint tokį pastovų nekintamą kvartalinių linijų tinklą miško
sklypų situacija galėtų keistis tik kvartalo viduje. Atsitikus taip, kad nubraižytas sklypas
išeitų už kvartalo ribų, tektų tikslinti sklypo matmenis neatsižvelgiant į tai, kokiais prietaisais tas matavimas buvo atliktas“ [1].
Georeferencinio pagrindo kūrimo metodiką, darbų instrukcijų struktūrą bei vykdymo taisykles derinant su Miškų tarnyba numatyta, kad ją paruoš Miškotvarkos institutas
[3] pasirenkant pirmaja ekspermentine urėdija – Dubravos miškų urėdiją. Tinklo sukūrimo
darbus išbandžius vienoje urėdijoje, tolimesnį jo kūrimą galima būtų vykdyti skelbiant viešuosius konkursus geodezinių matavimų paslaugoms pirkti. Dubravos eksperimentinėje –
mokomojoje miškų urėdijoje vykusiame pasitarime aptarta ir smulkesnės georeferencinio
tinklo kūrimo detalės. Priimta, kad kvartalinių linijų matavimo tikslumas miškų masyvų
viduje pakankamas – 0,5 m, o kvartalinių susikirtimo su miškų ribinėmis linijomis – 0,3 m.
Nuspręsta, kad kvartalinė linija yra linijinis, o ne plotinis matavimo vienetas, t.y., kad
matuojama bus ne abi kvartalinės linijos kraštinės, o ašinė linija [1,3].
2. Geodezinių darbų organizavimas ir duomenų bazės sudarymas GIS pagrindu. Dubravos eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškų
bendras plotas yra apie 13 325 ha, įmonė UAB „Inreal GEO“ matavimus vykdė 2000 ha
miško plote [2]. Lauko matavimų darbų metu buvo nustatytos X, Y koordinačių reikšmės
kvartalų susikirtimo vietose ir kvartalinę liniją kertančių linijinių objektų taškuose. Kiekvienam matuojamam taškui užpildoma taško geodezinio matavimo kortelė (1 pav.).
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1 pav. Geodezinio
taško matavimo kortelės fragmentas
Fig. 1. Geodetic
measurement
point
cards fragment
Kortelėje aprašoma tašką apibūdinanti informacija: identifikacinis numeris, adresas, tiksli geografinės padėties matavimo vieta, laikas, data, matavimų pradžia ir pabaiga,
matavimų tipas, sąlygos, apibūdinami taško aplinkoje (~15 m spinduliu) esantys linijiniai
objektai, pavadinimas, nustatomi jų faktiniai (0,1 m tikslumu) ir projektiniai pločiai, būklė
[2]. Parengiamas taško identifikavimo abrisas, kurio principinė rengimo schema (2 pav.).

2 pav. Taško identifikavimo ir abriso parengimo principinė schema: 1) kvartalų
schemos ištrauka, 2) situacija natūroje, 3) matavimo objektų vietoje identifikavimas ir išskyrimas, 4) situacijos schema
Fig. 2. Point for the identification and preparation of ABRISO schematic diagram:
1) blocks the passage of the scheme, 2) the kind of situation, 3) the measurement object
location identification and extraction, 4) the situation scheme
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3 pav. Miškų geodezinio kvartalų tinklo ir georeferencinio pagrindo fragmentas
GIS pagrindu
Fig. 3. Forest geodetic network blocks and georeferenced base fragment of
GIS-based
Miško masyvas suskirstomas savarankiška vidine kvartalų numeracija, kuri skirta
užtikrinti stabilius kvartalų numerius, nepriklausančius nuo miškų administracinio suskirstymo ar nuosavybės formos. Atlikus taško geodezinius matavimus, koordinuotam taškui
suteikiamas numeris, kurio simbolizacija planinėje medžiagoje parodo, koks susikirtimo
taško kodas, t.y., su kokiu objektu taškas susikerta, pvz. kodas – 1 – linijinių objektų susikirtimas su kvartaline linija. Kodų numeriai ir reikšmės, sudarytos Valstybinės miškų tarnybos siekiant suvienodinti duomenų kodavimą ir sudarant patogesnę duomenų apsikeitimo galimybę. Grafinę duomenų bazę sudaro taškų, linijų, plotų sluoksniai ESRI File Geodatabase formatu.
Kvartalinių tinklo, suformuoto skirtingais metodais, palyginamoji analizė ir
rezultatų aptarimas. Pagal geodezinio tinklo ir georeferncinio pagrindo formavimo specifikacijos nuostatas, nustačius atskirų taškų padėties nukrypimus (leistinos atsitiktinės paklaidos ribose), taško padėtis (koordinatė) turi būti koreguojama, o informacija apie šį patikslinimą fiksuojama taško geografinės padėties matavimo kortelėje, duomenų bazėje bei
taško koordinačių tikslinimų žiniaraštyje. Atlikus geodezinius matavimus, nustatyti kvartalinių linijų susikirtimo taškai nesutampa su preliminariai suformuoto kvartalų tinklo susikirtimo taškais (4 pav.).
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4 pav. Kvartalinės susikirtimo taško Nr. K176 nesutapimas tarp pirminės
susikirtimo taško vietos ir nustatytos geodeziškai
Fig.4. The block intersection K176 mismatch between the original point of
intersection of the local and the geodetic
Nustatyta, kad geodeziškai pamatuotas taškas su naujomis koordinatėmis žymimas
kvadratėliu, žalia linija – kvartalinė, mėlyna – upelis, tačiau kvartalo linija sutampa su upeliu. Vieta, kur susikerta žalia ir mėlyna linijos, yra preliminariai suformuoto kvartalų tinklo
susikirtimo taškas, kurio koordinatės ir atstumai tarp geodeziškai nustatytų kvartalų susikirtimo linijų taškų koordinačių skiriasi. Norint tai įrodyti buvo paiimta 20 kvartalinių linijų susikirtimo tašų ir atlikti skaičiavimai. Nustatytas skirtumas ΔX ir ΔY tarp X ir Y koordinačių, koordinačių skirtumai apskaičiuojami pagal formules 1; 2, taip pat nustatomas
atstumas tarp taškų pagal 3 formulę. Vidutinei koordinačių ir atstumų skirtumų neatitikimo
_
_
_
reikšmei nustatyti apskaičiuojami aritmetiniai vidurkiai ,  , S [8], skaičiavimo rezultatai įrodo nesutapimus (1 lentelė).

   n1   n1 

(1)

  n1  n1 

S   2   2

(3)

  1  ...   n  / n

(5)

S  S1  ...  S n  / n

_

  1  ...  n  / n

_

_

(2)
(4)
(6)
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1 lentelė. Kvartalinių linijų susikirtimo taškų skirtumų nesutapimai, nustatyti po
geodezinių matavimų atlikimo
Table 1. Section line intersection points determine the differences in discrepancies
between the geodetic measurements
Kv. linijų
susikirtimo
taško Nr.
Section line
intersection
number

Preliminarūs matavimai
Preliminary
measurements

Geodeziniai matavimai
Geodetic measurements

Skirtumas (m)
The difference
in meters

Atstumas
(m)
The
distance in
meters

X

Y

X

Y

ΔX

ΔY

ΔS

32

6070559,00

490569,4
1

6070558,23

490572,30

-0,77

2,89

2,99

33

6070461,99 490161,10

6070467,11

490161,43

5,12

0,33

5,13

11

6070371,50 489726,16

6070369,72

489732,50

-1,78

6,34

6,59

24

6070055,50 490682,59

6070051,35

490682,51

-4,15

-0,08

4,15

25

6070144,00 491102,03

6070142,48

491103,64

-1,52

1,61

2,21

27

6070232,00 491520,84

6070230,82

491521,9

-1,18

1,06

1,59

74

6070184,00 488913,59

6070188,83

488910,99

4,83

-2,6

5,49

69

6070090,50 488495,13

6070094,78

488495,04

4,28

-0,09

4,28

54

6069777,00 489435,13

6069778,18

489436,85

1,18

1,72

2,09

63

6069417,44 487779,07

6069416,82

487777,32

-0,62

-1,75

1,86

58

6069595,00 488604,28

6069594,65

488605,32

-0,35

1,04

1,10

60

6069506,00 488192,31

6069506,00

488192,06

0,00

-0,25

0,25

43

6068560,00 489285,31

6068552,90

489281,88

-7,10

-3,43

7,89

44

6068611,00 488835,06

6068601,11

488828,10

-9,89

-6,96

12,1

73

6070346,00 488440,60

6070345,46

488438,39

-0,54

-2,21

2,27

98

6071600,50 488176,19

6071597,76

488188,04

-2,74

11,85

12,16

56

6069686,00 489024,41

6069685,24

489025,55

-0,76

1,14

1,37

68

6070000,00 488086,00

6070005,94

488083,39

5,94

-2,61

6,49

101

6072272,50 488896,13

6072267,96

488888,81

-4,54

-7,32

8,61

40

6068771,50 489660,56

6068778,16

489660,06

6,66

-0,50

6,68

±3,20

±2,79

±4,77

_

_

_

,  , S

Nustatyta, kad preliminariai suformuoto kvartalinių tinklo ir geodeziškai pamatuoto kvartalinių tinklo susikirtimo taškų vidutinis neatitikimas ± 3,20 m X koordinačių ašyje
ir ± 2,79 m Y koordinačių ašyje. Vidutinis neatitikimo atstumas tarp matuojamų ir suformuotų taškų – ± 4,77 m. Atstumai nuo preliminariais matavimais suformuoto kvartalinių
tinklo susikirtimo taškų iki geodeziškai pamatuoto kvartalinių susikirtimo taškų skiriasi
nuo 0,25 m taške Nr. 60 iki 12,16 m. taške Nr. 98.
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Toliau buvo nagrinėtas georeferencinio pagrindo sudarymas. Atlikta palyginamoji
linijinių objektų analizė: kelių, upelių, kertančių kvartalinę liniją susikirtimo taškų ir geodeziškai nustatytų, kvartalines linijas kertančių 30 georeferencinių objektų susikirtimo taškų koordinačių (2 lentelė). Skaičiavimams atlikti pritaikytos 1,...6 formulės.
2 lentelė. Georeferencinio pagrindo sudarymo tikslumo tyrimas
Table 2. Geo-referencing the conclusion of the accuracy
Kv. linijų
susikirtimo Preliminarūs matavimai Geodeziniai matavimai
taškai Preliminary measurements Geodetic measurements
Section line
intersection
X
Y
X
Y
number

Skirtumas (m)
The difference in
meters

ΔX

ΔY

Atstumas (m)
The distance Kertasi
su:
in meters
At odds
with the:
ΔS

1

6072384,00

489310,97

6072377,75

489305,64

-6,25

-5,33

8,21

kel

2

6072328,50

489317,03

6072333,46

489314,85

4,96

-2,18

5,42

kel_up

3

6071876,00

489414,25

6071871,98

489411,12

-4,02

-3,13

5,09

kel

4

6071679,00

489453,22

6071685,97

489449,86

6,97

-3,36

7,74

kel_up

5

6071375,50

489517,44

6071374,10

489514,27

-1,40

-3,17

3,47

kel

6

6070872,50

489622,75

6070869,36

489623,14

-3,14

0,39

3,10

kel

7

6070651,07

489668,46

6070646,24

489671,98

-4,83

3,52

5,98

up

8

6070640,68

489670,45

6070638,84

489673,60

-1,84

3,15

3,64

up

9

6070356,00

489729,78

6070354,82

489735,30

-1,18

5,52

5,64

up

10

6070377,00

489750,38

6070373,60

489749,61

-3,40

-0,77

3,48

up

125

6066896,00

487901,59

6066897,18

487901,62

1,18

0,03

1,18

up

122

6067823,00

487648,88

6067823,29

487649,46

0,29

0,58

0,65

kel

116

6068017,00

488540,44

6068015,64

488542,49

-1,36

2,05

2,46

up

176

6066417,00

486800,47

6066418,11

486799,81

1,11

-0,66

1,29

kel

156

6067731,50

487233,34

6067734,00

487233,10

2,50

-0,24

2,51

kel

155

6067424,00

487301,28

6067424,38

487301,26

0,38

-0,02

0,38

kel

159

6068296,00

487109,75

6068294,60

487109,91

-1,40

0,16

1,41

kel

160

6068428,28

487081,88

6068422,40

487082,41

-5,88

0,53

12,75

kel

185

6068013,00

485617,75

6068013,75

485614,44

0,75

-3,31

3,40

up

197

6067103,50

485139,41

6067100,07

485143,03

-3,43

3,62

4,99

up

187

6067348,00

486319,84

6067346,81

486318,33

-1,19

-1,51

1,93

up

147

6066425,00

487524,44

6066423,37

487525,72

-1,63

1,28

2,07

kel_up

134

6066405,00

488414,72

6066396,63

488415,05

-8,37

0,33

8,38

kel

164

6066250,51

487140,03

6066250,23

487137,99

-0,28

-2,04

2,06

up

140

6065648,50

487693,59

6065650,23

487688,19

1,73

-5,40

5,66

kel

174

6066128,50

486640,88

6066129,25

486643,07

0,75

2,19

2,31

up
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2 lentelės tęsinys
Table 2 continue
Kv. linijų
susikirti- Preliminarūs matavimai Geodeziniai matavimai
mo taškai Preliminary measurements Geodetic measurements
Section
line intersection
X
Y
X
Y
number

Skirtumas (m)
The difference in meters

ΔX

ΔY

Atstumas(m)
Kertasi
The
su:
distance
At
odds
in meters
with
the:
ΔS

191

6066280,00

486141,47

6066281,21

486142,14

1,21

0,67

1,38

up

193

6066366,50

485492,53

6066367,94

485496,98

1,44

4,45

4,68

up

171

6065455,58

487047,39

6065456,00

487044,66

0,42

-2,73

2,76

kel

141

6065869,00

487646,28

6065868,17

487640,77

-0,83

-5,51

5,57

up

_

_

_

,  , S

±2,47

±2,35

±4,06

Atliekant georeferencinio pagrindo tikslumo tyrimą pastebėta, kad, sudarius georeferencinį pagrindą ir geodeziškai pamatavus georeferencinio pagrindo objektus, kertančius
kvartalines linijas, vidutinis X koordinačių reikšmių neatitikimas – ±2,47 m, o Y koordinačių – ±2,35 m. Vidutinis georeferencinio pagrindo atstumų netitikimas – ±4,06 m.
Apibendrinat reikia pažymėti, kad miškų kvartalinių ir georeferencinio pagrindo
tinklas, preliminariai suformuotas ortofoto nuotraukos pagrindu, taip pat buvo pakankamai
tikslus ir neviršijo ±5 m tikslumo ribos. Geodeziniais matavimais buvo patikslinti kvartalinių tinklo susikirtimo taškai ir georeferencinis pagrindas, kurio maksimalios leistinos ribinės paklaidos miškų masyvų viduje – iki 0,5 m, o kvartalinių susikirtimo su miškų ribinėmis linijomis – 0,3 m. Darytina išvada, kad geodezinis kvartalų tinklas ir georefencinis
pagrindas – pakankamai tikslus ir tenkinantis tikslumo reikalavimus, pateiktus Valstybinės
miškų tarnybos geodezinio kvartalų tinklo ir georeferencinio pagrindo sudarymo specifikacijoje.
Išvados
1. Atlikus teorinę – metodologinę analizę, nustatyta, kad Miškų geodezinis tinklas
bus susietas su Valstybiniu trečiosios klasės geodeziniu tinklu, o georeferencinio pagrindo
suformavimo atliekant geodezinius matavimus poreikis – didelis ir aptartas miškininkystės
sektoriaus specialistų.
2. Identifikuoti miškų kvartalinių tinklo geodezinių matavimų ir georeferencinio
pagrindo tikslumo reikalavimai: miškų masyvų viduje – iki 0,5 m, o kvartalinių susikirtimo
su miškų ribinėmis linijomis – 0,3 m. Parengta GIS kartografinė duomenų bazė ESRI File
Geodatabase formatu. Suformuoti taškiniai, linijiniai ir plotiniai sluoksniai, atliktas duomenų kodavimas pagal vieningą Valstybinės miškų tarnybos nustatytą kodavimo sistemą.
3. Atlikta geodeziniais matavimais suformuoto kvartalų tinklo su preliminariai suformuotu ir Valstybiniame miškų kadastre įregistruotu kvaralų tinklu palyginamoji analizė.
Nustatyta, kad preliminariai suformuoto kvartalinių tinklo ir geodeziškai pamatuoto kvartalinių tinklo susikirtimo taškų vidutinis neatitikimas – ± 3,20 m X koordinačių ašyje ir –
± 2,79 m Y koordinačių ašyje. Vidutinis atstumo neatitikimas tarp matuojamų ir suformuo44
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tų taškų yra ± 4,77 m. Atliekant georeferencinio pagrindo tikslumo tyrimą pastebėta, kad,
sudarius georeferencinį pagrindą ir geodeziškai pamatavus georeferencinio pagrindo objektus, kertančius kvartalines linijas, vidutinis X koordinačių reikšmių neatitikimas –
± 2,47 m, o Y koordinačių – ± 2,35 m.Vidutinis georeferencinio pagrindo atstumų netitikimas – ± 4,06 m.
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Jūratė Šumskaitė, Laura Paškauskaitė, Gabija Sluoksnaitytė, Ina Živatkauskienė
Block net geodesy measurement with georeferencial forest basis forming accuracy
research
Summary
This article analyzes the geodetic network and geo-reference base forming accuracy. It was
found that the geodetic network and block sof geo-reference base formation and discussed the need
fora large forestry professionals. Identify forest quarter network of geodetic measurements and georeference base accuracy, conducted a comparative analysis of the coordinates of points, the study
revealed that the pre-formed network of the block and the block geodetic measured network points
of intersection of the average discrepancy is ± 3.20 m of Xcoordinate axis and ± 2.79 m of
Y-intercept. Average distance of the discrepancy between the measured and form the points ± 4.77 m.
The accuracy of geo-reference ground survey noted that, through geo-referencing geodetic matched
geo-referenced base objects crossing the section line, the average Xcoordinate values mis match
± 2.47 m and ycoordinates of ± 2.35 m. Average geo – referenced basem is match distances ± 4.06 m.
Keywords: block lines, geodesy measurements, forest georeferencial basis.
.
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ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMO PROBLEMOS BEI JŲ
SPRENDIMO BŪDAI
Aurelijus Živatkauskas, Ingrida Kaulakytė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Straipsnyje analizuojamos problemos, kylančios kadastrinių matavimų metu. Tyrimas atskleidė, kad geodeziniais metodais nustatytų nekilnomųjų daiktų kadastro duomenų kokybė priklauso nuo pradinės informacijos ar dokumentų apie teritoriją kokybės, taip pat nuo matininko kvalifikacijos. Straipsnyje pristatoma Panevėžio regiono žemės sklypų plotų pokyčių analizė, paremta
preliminariais ir kadastriniais matavimais.
Raktažodžiai: kadastriniai matavimai; preliminarūs matavimai; kadastro duomenys.

Įvadas
Žemė – svarbiausia gamtinės aplinkos dalis, apimanti esančius sausumos, vandens
ir miško plotus, apibūdinama ir ūkinėmis charakteristikomis. Žemės paviršiaus derlingasis
sluoksnis yra kiekvienos valstybės nacionalinis turtas [1].
Žmogaus veikloje žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė priemonė žemės ir
miškų ūkyje bei teritorinė bazė kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamųjų vietovių,
infrastruktūros sistemos elementams išdėstyti [3].
Visuomenė – istoriškai susidariusi visuma žmonių, kuriuos jungia gamybiniai santykiai. Gyvenimas yra visuomet susijęs su žeme – gamtos dalimi ir ūkinės teritorinės struktūros visuma. Formuojantis visuomenės sluoksniams atsirado poreikiai pertvarkyti aplinką,
tobulinti žemdirbystę. Kintant gamybinėms jėgoms plėtojosi gamybiniai žmonių santykiai.
Žemės valdymas ir naudojimas nuolat keitėsi atsižvelgiant į ekonomines, socialines, teisines ir kultūrines sąlygas. Žemės valdymo ir naudojimo svarbiausieji elementai – nuosavybės teisė ir ūkininkavimo metodai – istorijos eigoje buvo konservatyvūs, ilgalaikiai, linkę į
pastovumą [11].
Žemė, kaip nekilnojamas turtas, turi būti formuojama ir registruojama atskirais
sklypais, turinčiais nustatytas tikslias ribas, plotą ir kadastro duomenis. Nekilnojamasis
turtas susideda iš privačios bei viešos nuosavybės. Privačios nuosavybės teise leidžiama
turėti bet kokį turtą neribojant jo kiekio, jeigu įstatymai nedraudžia to turto turėti privačios
nuosavybės teise. Žemės santykius reglamentuojantys įstatymai yra susiję su dauguma kitų
teisės aktų, kurių pagrindu planuojamas teritorijos panaudojimas, vykdoma žemės ūkio ir
miškų ūkio veikla, statomi statiniai ir įrenginiai, eksploatuojamos žemės gelmės. Žemės
nuosavybės teises, kitas daiktines teises bei žemės naudojimo sąlygas reguliuojantys teisės
aktai nuolat tikslinami, tobulinami ar rengiami naujai [2].
Žemė, kaip teritorija, tvarkoma tam, kad ją būtų galima racionaliai naudoti. Racionalaus žemės naudojimo tvarką nustato įstatymai bei Vyriausybės nutarimai, taip pat teritorijų planavimo dokumentai [4]. Žemės tvarkymo veiksmai pasireiškia tuo, kad žemė
matuojama, dalinama į tam tikrus sklypus, kurie naudojami įvairiai žmogaus veiklai.
Siekiant nustatyti tikslias suformuotų žemės sklypų ribas atliekami kadastriniai
matavimai.
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Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nustatoma žemės sklypų ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ir apskaičiuojamas tų žemės sklypų plotas bei
(arba) statinių techniniai parametrai [13].
Pagrindines problemas, susijusias su žemės sklypų plotų neatitikimu, kai sklypas
buvo suformuotas, atlikus preliminarius matavimus ir pamatavus sklypą geodeziškai,
straipsnyje „ Žemės plotų nesutapimai – valstybės grobstymas ar loginė politizuotos žemės
reformos pasekmė?“ autorė Vasiliauskaitė (2006) teigia: „ <...> sklypai piliečiams grąžinti
ar valstybinei žemei pirkti buvo formuoti skubos tvarka, preliminariai matuojami žemės
sklypai, naudojant minimalias matavimo priemones, žemėtvarkos planai rengiami senoje ir
prastos kokybės kartografinėje medžiagoje, žemės reforma buvo per daug politizuota, tiksliems žemės matavimas nuolat trūko lėšų <...>. Todėl šiandien, pamatavus sklypą geodeziškai, ploto nesutapimai paaiškinami – žemės sklypo ribos nebuvo pažymėtos riboženkliais, parengta pirminė kartografinė medžiaga – nekokybiška“. Autorė išskiria trijų tipų
paklaidas: paklaidos, susidariusios rengiant žemėtvarkos projektus dėl naudojamos kartografinės medžiagos, paklaidos, atsiradusios perkeliant žemės sklypų ribas vietovėje ir paklaidos, susidariusios matuojant linijų ilgius ir parengiant lauko matavimo brėžinius ir
sklypo planus [12].
Pasak Gurskienės (2008), kalbant apie kadastrinių matavimų svarbą reikia prisiminti, kad, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, žemės vertė buvo daug mažesnė. Šiandien
ji gerokai išaugo, ypač aplink didžiuosius miestus, todėl kadastrinių matavimų klausimai
tapo ypač aktualūs [4].
Remiantis Živatkausko (2012) straipsniu „<...> atliekant žemės sklypų planų išankstinę patikrą susiduriama su šiomis aplinkybėmis, trukdančiomis pažymėti žemės sklypą kadastro žemėlapyje: žemės sklypo ribos neatitikimas arba kerta geodeziškai permatuoto, kadastro žemėlapyje pažymėto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ribas, žemės sklypo ribos neatitinka arba kerta geodeziškai permatuoto, ir laikiname
kadastro žemėlapio patikros sluoksnyje pažymėto žemės sklypo ribų; žemės sklypo ribos
kerta pastatus ir statinius; žemės sklypo ribos kerta georeferencinio pagrindo objektus (kelius, upes ir pan.); žemės sklypo ribos kerta rajonų, miestų, kadastro vietovių, blokų ribas;
pažymint žemės sklypo ribas, pagal plane pateiktas koordinačių reikšmes gaunamas žemės
sklypo plotas neatitinka plane įrašyto žemės sklypo ploto; pažymint žemės sklypo ribas,
pagal plane pateiktas koordinačių reikšmes gaunami žemės sklypo ilgiai neatitinka plane
įrašytų linijų ilgių“ [13].
Apibendrinat galima teigti, kad kadastriniai matavimai, atliekami šiuolaikiniais
prietaisais, yra didelio tikslumo, bet nepakankamo, kad neatsirastų matavimo klaidos, nesusidarytų duomenų netikslumas. Be jokios abejonės, kadastrinių duomenų nustatymo procese daugiausiai problemų sudaro pasenusi ir netiksli pradinė kartografinė medžiaga, neteisingai atlikti gretimų sklypų kadastriniai matavimai.
Tyrimo tikslas – įvardinti žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo metu kylančias problemas bei jų sprendimo būdus.
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Darbo uždaviniai:
1. Įvardinti kadastro duomenų nustatymo problemas;
2. Atlikti žemės sklypų, kuriuose vykdomi kadastriniai matavimai, analizę;
3. Apibendrinti tyrimo medžiagą ir pateikti probleminių situacijų sprendimo būdus.
Tyrimo objektas – privatūs žemės sklypai, esantys Panevėžio regione.
Atliekant tyrimą buvo siekiama išanalizuoti privačių žemės sklypų kadastrinių
matavimų ypatumus. Identifikuoti dažniausiai pasitaikančias problemines situacijas, klaidas, duomenų kokybę, tikslumą. Tikslui įgyvendinti buvo pritaikyti metodai: teorinis –
metodologinis siekiant detalizuoti žemės, kaip nekilnojamojo turto objekto, sampratą,
pažymint žemės reikšmingumą ir svarbą, kaip baigtinio nacionalinio ištekliaus. Vadovaujantis teisiniu – normatyviniu metodu išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys kadastrinių matavimų darbų organizavimą ir kadastro duomenų tikslumo reikalavimus. Pritaikius
teorinio pažinimo metodą, atlikta Panevėžio regiono žemės sklypų kadastrinių matavimų
ypatumų analizė. Vadovaujantis palyginamuoju metodu, atlikta Panevėžio regiono privačių
žemės sklypų kadastrinių ir preliminarių matavimų lyginamoji analizė. Duomenų šaltinis –
įmonės UAB „Inreal GEO“ kadastrinių matavimų objektų duomenų bazė.
Kadastro duomenų nustatymo problemos
Matininkai ir projektuotojai privalo surinkti, išanalizuoti pradinius duomenis ir jais
vadovautis – tai žemės sklypų salyginių matavimų planai, abrisai ar atribojimo brėžiniai,
žemės sklypų ribų paženklinimo vietovėje aktai, žemėtvarkos projektai, generaliniai planai, bendrieji planai, statinių išdėstymų schemos, nekilnojamo turto registro pažymėjimai
[13].
Atliekant žemės sklypų dokumentų pradinių duomenų analizę pastebima, kad dažnai pasitaiko nesutapimų. Žemės reformos žemėtvarkos projektas nesutampa su parengtais
atskirų žemės sklypų planais (1 pav.). Linijų ilgiai neatitinka dokumentų, kurių pagrindu
žemės sklypai buvo suformuoti. Nustatomas neleistinas plotų skirtumas. Dažnai dokumentai yra labai prastos kokybės arba ji nukenčia atliekant jų kopijavimą, skenavimą, kai nemažai elementų yra iškraipoma. I. Jonauskienė ir S. Demčiuk (2009) teigia, jog ,,norint
išvengti nuostolių dėl prastos kokybės, būtina suplanuoti ir imtis kokybės gerinimo priemonių bei kokybės kontrolės“ [5].
Formuojant ar pertvarkant žemės sklypą, kaip nekilnojamojo turto objektą, žemės
sklypo planas ir nustatyti kadastro duomenys tampa pagrindu kadastro žemėlapiui sudaryti.
Dalis kadastro žemėlapių yra suformuoti senu kartografiniu pagrindu. Būtent dėl šios priežasties į tokius kadastro žemėlapius perkeliant žemės sklypų ribas, kuriems suprojektuoti
buvo naudojamas ortofotografinis žemėlapis, fiksuojami nesutapimai. Esant didesniems
nesutapimams žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi
[13,6,9].
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1 pav. Žemės sklypo, proj. Nr. 87, esančio Kreivenių kaime, konfigūracijos
neatitikimas žemės reformos žemėtvarkos projekte (b) ir žemės sklypo plane (a)
Fig. 1. A project of a land plot Nr. 87 configuracion discrepancy in a land reform
planning project (b) and in a plan of a land plot (a) in Kreiveniai vilage
Analizuojant žemės sklypų suformavimo dokumentus Kupiškio r., Kreivenių ir
Stuburų kaimuose nustatytas žemės sklypų planinės medžiagos nesutapimas su vietovėje
esančiomios ribomis (1 ir 2 pav.). Kreivenių kaime esantis žemės sklypas, kurio proj. Nr.
108-2, persidengia su žemės sklypu proj. Nr. 87 (1 pav.) ir dėl to sumažėja žemės sklypų
plotai ir viršija leistiną matavimų paklaidą. Žemės reformos žemėtvarkos projekte yra suprojektuotas kelias, kuris vietovėje yra kitoje vietoje.

2 pav. Žemės sklypo ribų neatitikimas abriso duomenims
Fig. 2. Boundary discrepancy of a land plot according to plan data
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Apibendrinant galima teigti, jog parengto žemės reformos žemėtvarkos projekto
kokybė yra prasta. Atliekant dviejų greta esančių žemės sklypų kadastrinius matavimus (2
pav.) nustatyta, kad pagal abriso duomenis viename žemės sklype plotas viršija leistiną
nesąryšį (+3,2752 ha), o kitame nustatytas neleistinas ploto trūkumas (-0,8718 ha). Matininkas schematiniame brėžinyje pateikė pasiūlymus, kaip išspręsti susidariusią problemą.
Visais šiais atvejais tikslinant kadastro duomenis nustatytas neleistinas ploto nesąryšis – tai
dažnai pasitaikanti problema. Tokiais atvejais matininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu, kreipiasi į NŽT prie ŽŪM teritorinį skyrių dėl išvados pateikimo tolimesniam kadastrinių matavimų darbų vykdymui.
Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami, vadovaujantis NŽT
teritorinio skyriaus išvadomis. Remiantis NŽT Kupiškio skyriaus parengtomis išvadomis,
žemės sklypų ribos gali būti keičiamos, jeigu ribų keitimą suderina visi besiribojančių
sklypų savininkai. Jeigu kadastriniuose matavimuose gretimų sklypų savininkai nedalyvauja, keisti vietovėje rastų riboženklių vietą negalima. Dėl nustatyto plotų skirtumo, viršijančio leistiną matavimo tikslumą, matininkas privalo informuoti žemės sklypų savininkus
apie kompensavimo galimybes.
Apibendrinant galima teigti, kad atliekant kadastrinius matavimus, apie atsirandančias problemas matininkas turi spręsti, vadovaudamasis teisiniais dokumentais ir juose
išdėstytais metodais bei priemonėmis. Pastebėta, kad ne visada teisės aktuose pateikiama
išsami, detali veiksmų seka, kuria turi vadovautis matininkas. Tiesa, šiuo metu yra rengiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimai ir papildymai,
kurie turėtų griežčiau reglamentuoti kadastro duomenų nustatymo eigą ir tvarką.
Nemažai problemų pasitaiko ir dėl žmogiškojo faktoriaus – matininko kvalifikacijos ir įgūdžių trūkumo. Dėl to kitiems matininkams tenka taisyti nekokybiškus kadastrinius
matavimus, informuoti žemės sklypų savininkus apie nekokybiškai parengtus kadastro
duomenis, kurie turi būti tikslinami.
Žemės sklypų plotų pokyčių analizė
Siekant nustatyti Panevėžio rajone pamatuotų žemės sklypų tikslumą buvo atlikta
palyginamoji analizė tarp preliminarių matavimų metu nustatytų žemės sklypų plotų ir
kadastrinių matavimų metu nustatytų žemės sklypų plotų. Palyginamui paimta po 10 žemės sklypų planų, suprojektuotų ant ortofotografinio žemėlapio ir kitos kartografinės medžiagos (1 lentelė).
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Faktinis nuokrypis,
ha
Factual deviation, ha

Santykis su leistinu
nuokrypiu proc. Ratio with a possible
deviation %

Plotų pokytis
Change of an area
Leistinas nuokrypis,
ha Possible deviation,
ha

Kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas, ha
Cadastral measurement
area, ha

Sklypo vieta ir Nr.
Plot location and number

Preliminarių matavimų
metu nustatytas plotas, ha
Preliminary measurement
area, ha

Nr.
No.

Naudojama kartografinė
medžiaga
Used cartographic material

1 lentelė. Panevėžio rajono žemės sklypų plotų pokyčiai
1 table. Land plot area changes at Panevėžys region

+0,0501
-0,1764
-0,0524
-0,0778
+0,0033
+0,0044
-0,0116
+0,0260
+0,2058
+0,0487

57,85
-95,56
-94,08
-89,84
7,52
3,88
-2,77
11,79
70,79
22,32

+0,2107
+0,0730
+0,0740
-0,2719
+0,0866
-0,0131
+0,0138
+0,2430
+0,2518
+0,0075

51,99
-31,36
49,93
-91,86
11,86
-5,78
5,64
55,02
84,27
3,19

Ortofotografinis žemėlapis / Ortophotographic map

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Norušių k. Skl.Nr.72
Orto
3,0000
3,0511
0,0866
Radviliškių k. Skl.Nr.119
Orto
9,4700
9,2936
0,1846
Antanavos k. Skl. Nr. 28-3
Orto
1,9400
1,8876
0,0557
Vadoklių k. Skl. Nr.54-1
Orto
3,0000
2,9222
0,0866
Užunevėžių k. Skl.Nr.5
Orto
0,7700
0,7733
0,0439
Burvelių k. Skl.Nr. 40-4
Orto
2,6300
2,6344
0,1135
Norušių k. Skl.Nr. 63-1
Orto
27,3300
26,8031
0,4182
Noreikių k. Skl.Nr.36
Orto
7,6000
7,6260
0,2205
Bernatonių vs Skl.Nr.102
Orto
8,4500
8,6558
0,2907
Žibartonių k. Skl.Nr. 87
Orto
7,4300
7,4787
0,2181
Kita kartografinė medžiaga / Other cartographic material
Užunevėžių k. Skl.Nr.3
Kita
11,4000
11,6107
0,4052
Klepšių k. Skl.Nr. 124
Kita
5,4200
5,4930
0,2328
Klepšių k.Skl.Nr. 9
Kita
2,7100
2,7840
0,1482
Bajoriškėlių k. Skl.Nr.8
Kita
8,7600
8,4881
0,2960
Kairių k. Skl.Nr. 3
Kita
37,0000
37,0866
0,7299
Glitenų k. Skl.Nr.2
Kita
5,1400
5,1269
0,2267
Padvarininkų k. Skl.Nr.56
Kita
5,9800
5,9662
0,2445
Mackonių k. Skl.Nr.80
Kita
13,5400
13,7830
0,4416
Paskaisčių k.Skl.Nr.136
Kita
8,9300
9,1818
0,2988
Pabiržių k. Skl.Nr.71
Kita
5,5000
5,5075
0,2345

Pagal preliminarius matavimus bendras analizuojamų dešimties žemės sklypų plotas,
kai naudotas ortofotografinis žemėlapis, yra 71,62 ha, bendras faktinis ploto nuokrypis –
0,6333 ha. Apskaičiuota paklaida vienam hektarui – 0,0088 ha. Bendras žemės sklypų
plotas naudojant kitą kartografinę medžiagą yra 104,38 ha, bendras faktinis ploto nuokrypis – 1,2454 ha. Apskaičiuota paklaida vienam hektarui – 0,0119 ha. Analizuojant absoliutines plotų reikšmes ir jų pokyčius po kadastrinių matavimų pastebėta, kad tikslesni yra
preliminarūs planai, kuriems sudaryti naudota ortofotografinė medžiaga. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypų, kuriems rengti naudota kita kartografinė medžiaga, bendras faktinis nuokrypis (t.y. paklaida, tenkanti vienam žemės sklypui) yra 2 kartus didesnis už žemės sklypų, parengtų ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo.
Apibendrinant žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo problemas galima daryti prielaidą, kad kadastro duomenys, nustatyti preliminarių žemės sklypų ribų matavimų
metu, neatitinka realios geografinės padėties ir netiksliai atsispindi kadastro žemėlapyje.
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Dalis kadastro žemėlapių yra suformuoti senu kartografiniu pagrindu. Į tokius kadastro
žemėlapius įkėlus naujus duomenis, atsiranda neatitikimų tarp senųjų planų ir naujų ortofotografiniu pagrindu parengtų planų. Iš čia ir kyla didesnės ar mažesnės problemos dėl žemės sklypų ribų nustatymo tikslinant kadastro duomenis tiksliais metodais.
Išvados
1. Atliekant žemės reformą buvo padaryta nemažai klaidų: tokių, kaip ploto trūkumas, sklypo konfigūracija, žemės sklypo neatitikimas žemės reformos žemėtvarkos projektui. Priežastimi galėjo tapti matininkų kvalifikacijos ir įgūdžių trūkumas.
2. Nustatyta, kad teisės aktai yra tobulintini. Ne visada pateikiama išsami, detali
veiksmų seka, kuria turi vadovautis matininkas.
3. Geresnę kadastro žemėlapio ir kadastro duomenų kokybę lemtų kompleksiškai
vykdomi kadastriniai matavimai, be to, dalinai išsispręstų žemės sklypų ribų nustatymo
problemos.
4. Analizuojant absoliutines plotų reikšmes ir jų pokyčius po kadastrinių matavimų nustatyta, kad tikslesni yra preliminarūs planai, kuriems sudaryti naudota ortofotografinė medžiaga.
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Cadastral data establishment of land plots problems and solutions
Summary
The article presents main problems of land cadastral measurements. The research
showed that quality of real estate cadastre information revealed by using geodetic methods
depends on the quality of base information or documents about terrain, land surveyor
qualification. This article also presents Panevėžys region land area changes based on preliminary and cadastral measurements.
Keywords: cadastral measurements; preliminary measurements; cadastre data.
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ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIŲ IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PALYGINIMAS
Vilma Sinkevičiūtė1, Daiva Gudritienė1, Agnė Bykovienė2
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2Aleksandro Stulginskio universitetas
Žemės sklypas teisinių santykių objektu tampa – tik jį įregistravus Nekilnojamo turto kadastre. Žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje
geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų programines priemones bei naujausią kartografinę medžiagą.
Straipsnyje pateikta žemės sklypų ribų neatitikimo tarp preliminarių ir geodezinių matavimų analizė, išaiškinti dažniausiai pasitaikančių neatitikimų pavyzdžiai. Taip pat išanalizuotas Marijampolės apskrities žemės sklypų įbraižymas kadastro žemėlapyje pagal suteikiamus atitinkamus
požymius.
Raktažodžiai: kadastro žemėlapis, preliminarūs matavimai, kadastriniai matavimai.

Įvadas
Preliminarinių sklypų duomenų įvedimui dabartiniu metu naudojamas duomenų skaitmenizavimas. Laikoma, kad tai yra greitesnis procesas, automatizuotas, reikia mažiau kvalifikuoto personalo, bet naudojama techninė ir programinė įranga sudėtingesnė, mažesnės įvedimo klaidos, galimybė visiškai ar dalinai automatizuoti įvedimo procesą. Tačiau tai turi ir trūkumų, nes
skanuoti preliminariniai žemėlapiai yra nešvarūs, todėl mažėja skaitomumas. Šie žemėtvarkos
planai pagaminti prieš 12 – 20 metų, pagal to laikmečio reikalavimus. Atkuriant žemės savininkams nuosavybę buvo naudotasi šia medžiaga, dėl to vedant savininko žemės sklypo ribą į kadastro žemėlapį kyla daug nesklandumų.
Dažnai pasitaiko klaidų dėl ortofotografinio žemėlapio ir žemėtvarkos planų nesutapimų. Šie nuokrypiai vietomis siekia vidutiniškai 0,2–0,4 cm, o tai yra 15–20 m vietovėje.
Darbo tikslas
Atlikti žemės sklypų ribų neatitikimo tarp preliminarių ir geodezinių matavimų
kadastro žemėlapyje analizę.
Tyrimų metodika
Darbe panaudoti ekspertinis, tiesioginės apklausos, loginės analizės, palyginimo
metodai. Tyrimo objektas – preliminariais ir kadastriniais matavimais atlikti žemės sklypai.
Siekiant detaliau išanalizuoti duomenų įvedimą į kadastro žemėlapį buvo apklausiami VĮ „Registrų centro“ Marijampolės skyriaus darbuotojai.
Darbo aktualumas: preliminarių matavimų klaidos ir neatitikimai lyginant su kadastriniais matavimais įtakoja vėlesnius kadastro duomenų tikslinimo procesus ir sukelia
daug konfliktinių situacijų tiek techniniuose duomenyse, tiek teisinėse procedūrose.
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Dėstymas, rezultatai, aptarimas
Kiekvienas suformuotas žemės sklypas teisinių santykių objektu tampa tik jį įregistravus Nekilnojamo turto kadastre. Kadastro tvarkytojas gavęs prašymą pažymėti
sklypo ribas kadastro žemėlapyje patikrina žemės sklypo plotą, žemės sklypo centro koordinatę, linijų ilgius, žemės sklypų ribų atitikimą su gretimais Nekilnojamojo turto registre
įregistruotais ir kadastro žemėlapyje pažymėtais žemės sklypais bei žemės sklypo geografinę padėtį (Nekilnojamojo..., 2003; Dėl..., 2005, 2007).
Atlikus analizę apie Marijampolės apskrityje dažniausiai pasitaikančias klaidas,
nustatyta, kad jos atsiranda dėl įvairių priežasčių (1 pav.).
3%
65%

5%

6%

10%
4%

7%
Dėl matininko nepatyrimo/due to surveyor's inexperience
Dėl reljefo/due to relief
Dėl koordinačių reikšmių/due to the values of coordinates
Dėl plotų neatitikimo/due to mismatch of areas
Dėl kartografinės medžiagos senumo/due to the old age of cartographic material
Dėl ribų neatitikimo/due to the mismatch
Duomenys teisingi/of margins the data is correct

1 pav. Pagrindinės klaidos atsiradusios atliekant preliminarius ir geodezinius matavimus procentais
Fig.1. The main mistakes arising during the preliminary and geodetic
measurements in percentage.
Jeigu žymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribas, jos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal
ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas, tikslinama mažesnio tikslumo riba, kuri nustatoma pagal Nekilnojamojo turto objektų ribų pažymėjimo
kadastro žemėlapyje taisykles (2 pav.).

2 pav. Preliminariais matavimais paženklintų gretimų žemės sklypų neatitikimas
lyginant su kadastriniais matavimais
Fig. 2. Discrepancy of preliminary measurements marked by neighbouring plots
of a land in comparison with cadastral measurements
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Jeigu, patikslinus ribas, plotų paklaida leistina ir žemės sklypo konfigūracija nesikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.
Jeigu ploto paklaida neleistina ar yra kita žemės sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas
apie netikslumus per 10 darbo dienų informuoja žemėtvarkos skyriaus vedėją, kuris grąžina dokumentus parengusiam juridiniui asmeniui patikslinti ribas.
Atliekant preliminariais matavimais paženklinto sklypo kadastrinius matavimus
dažnai pasitaiko neatitikimai. Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai tarp šių matavimų yra
susiję su sklypo ploto ir ribų neatitikimu. Kartais pasitaiko, kad netikslumai yra ir kadastro
žemėlapyje. Nustačius, kad netikslumai yra kadastro žemėlapyje, naujai suformuoto žemės
sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Kadastro tvarkytojas patikslina kadastro
žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas.
Žemės sklypas negali būti formuojamas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį
(3 pav.), kuris yra suformuotas, kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir pan.), taip pat tuos
atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto, kaip atskiras nekilnojamasis
daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės
sklypas, suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).

3 pav. Duomenis įvedus į kadastro žemėlapį sklypo riba kerta statinį
Fig. 3. The data entered the cadastral map of the land crosses the boundary
building
Esant tokiam netikslumui būtina tikslinti matavimo duomenis. Didžiausias tikslumas yra gaunamas, atlikus sklypo kadastrinius matavimus.
Prieš pažymėdami kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojo padaliniai patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme.
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Išvados
1. Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai tarp preliminarių ir geodezinių matavimų
yra susiję su sklypo ploto ir ribų neatitikimu.
2. Paženklintas vietovėje sklypas kadastro žemėlapyje pažymimas tik tada, kai
ploto paklaida yra leistina.
3. Marijampolės apskrityje daugiausiai klaidų būna dėl ploto neatitikimo, o mažiausiai – dėl matininko nepatyrimo ir kartografinės medžiagos senumo.
Literatūra
1. Geodezijos ir kartografijos įstatymas – 2001 06 28, Nr. IX 415 // Valstybės žinios, 2001, Nr. 62 – 2226; 2007, Nr. 4 160.
2. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas – 2003 05 27, Nr. IX 1582 // Valstybės
žinios, 2000, Nr. 58 – 1707; 2003, Nr. 57 – 2530; 2007, Nr. 4 159.
3. „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ Nutarimas Nr. 534 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 41 – 1539; 2005, Nr. 80 2899.
4. „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ Nutarimas Nr. 1129 //
Valstybės žinios, 2002, Nr. 72 – 3077; 2006, Nr. 41 – 1476; 2007, Nr. 30 – 1101.
5. ,,Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ Įsakymas Nr. 522 // Valstybės žinios,
2003, Nr. 18 – 790.
Vilma Sinkevičiūtė, Daiva Gudritienė, Agnė Bykovienė
The comparison of provisional and cadastral measurements of plots of a land
Summary
Cadastral measurements of land plots are performed by determining the coordinates of epochs and landmarks of the land plot boundaries on the public system of axes, and
when forming land plots in rural localities (for the restoration of ownership rights and private farm), the coordinates of epochs of the land plot boundaries are determined graphically according to the last renewed cartographic material in the order defined by Cadastral
regulations. Each formed land plot becomes the object of legal relations only after the registration in the Real estate cadastre. The analysis of the plot boundaries discrepancy
between preliminary and geodetic measurements is presented in the article as well as the
most frequently occurring discrepancy examples are cleared out.
Keywords: cadastre map, preliminary measurements, cadastral measurements.
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TOPOGRAFINIŲ DUOMENŲ SKIRTINGAIS MATAVIMO METODAIS TIKSLUMO
TYRIMAI KAUNO RAJONE
Giedrius Balevičius, Darius Pupka, Vaiva Stravinskienė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Anotacija
Tobulėjant gamybos technologijoms bei kompiuterinei technikai atsiranda palankesnės sąlygos vykdyti geodezinius matavimus, kaupti topografinę medžiagą. Labai svarbus aspektas yra
skaitmeninių topografinių duomenų tikslumas bei aukšta vizualizacijos kokybė. Didžioji dalis šiuo
metu naudojamų prietaisų, skirtų žemės matavimams atlikti, yra skaitmenizuoti arba net robotizuoti,
o tai reiškia, kad geodeziniai darbai yra atliekami vis sparčiau ir tiksliau. Naujausių technologijų
dėka specialistai, remdamiesi geodeziniais matavimais, geba itin tiksliai nustatyti Žemės paviršiaus
taškų tarpusavio padėtis, jų altitudes. Straipsnyje lyginami du matavimo metodai. Vienu metodu
buvo atliekami matavimai su GPNS imtuvu, o antruoju metodu – su tacheometru. Lyginami šių
metodų tikslumas apskaičiuojant vidutinę kvadratinę matavimo paklaidą. Matavimai buvo atliekami
urbanizuotose užstatytose ir neužstatytose teritorijose. Atlikus matavimus buvo padarytos išvados,
kad neužtatytose teritorijose abu metodai gali būti naudotini ir didelių skirtumų tarp jų nėra. Užstatytose teritorijoje gerenis tikslumas nustatytas atliekant matavimus tacheometrinio ėjimo metodu.
Raktažodžiai: topografija, geodezija, GPNS, žemėtvarka, kadastras.

Įvadas
Šiuolaikiniai GPNS matavimo prietaisai yra labai tikslūs ir kompaktiški, juos lengva transportuoti, sumontuoti bei eksploatuoti. Tokie prietaisai tobulinami kasdien, gaminami naujų tipų duomenų kaupikliai, imtuvai, didinamas jų matavimo tikslumas. Jais galima pasikliauti visur, kur reikalingas ypač didelis taškų koordinačių, altitudžių tikslumas ir
patikimumas netgi sunkiai prieinamose ar sudėtingo reljefo vietovėse. Nors GPNS įranga
labai brangi, ją naudojančių vartotojų skaičius sparčiai didėja (Al-Ali, 2011). Tačiau kartais pasitaiko tokių objektų ar atvejų, kur šiuo principu veikiančių prietaisų duomenys tampa mažiau patikimi ir tikslūs nei leidžia tokių darbų vykdymo paklaidos (Balevičius ir kt.,
2008). Tokiais atvejais naudojami elektroniniai tacheometrai, kurie taip pat pasižymi ypač
dideliu matavimų tikslumu. Abiejų prietaisų suderinimas ir panaudojimas gamyboje užtikrina puikius matavimų rezultatus (Balevičius ir kt., 2008a).
Nustatant topografinių duomenų tikslumą skirtingais matavimo metodais buvo
panaudoti du skirtingais matavimo principais veikiantys prietaisai – tai GPNS imtuvas
Trimble R6 (GPS/GNSS...,2013) ir elektroninis tacheometras Trimble 5503 DR (Trimble..., 2013).
Matavimai buvo atliekami, vadovaujantis geodezijos ir kartografijos įstatymu,
techniniais reglamentais (2000), kurie nusako statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų tvarką, taip pat topografinių planų įvairiais masteliais sutartinių ženklų sudarymą bei
kitais normatyviniais dokumentais.
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Tyrimo tikslas
Nustatyti ir įvertinti topografinių duomenų matavimo tikslumus skirtingais matavimo metodais.
Tyrimų metodika
Sudarant lauko matavimų eigos planą buvo nuspręsta matavimus atlikti dviejų
kategorijų teritorijose jas suskirstant pagal užstatymo laipsnį – tai neužstatytos ir užstatytos teritorijos. Kitas kriterijus, pagal kurį pasirinktos matavimų teritorijos, buvo geodezinio GPNS tinklo punktai, kurie turėjo patekti į matuojamas teritorijas. Taškų koordinavimui buvo pasirinktos vietos, esančios Kauno rajono Akademijos miestelio teritorijoje.
Siekiant kuo tiksliau įvertinti topografinių duomenų tikslumą matavimams buvo
naudojami du skirtingi matavimų metodai. Abiejų kategorijų teritorijose buvo koordinuojami pasirinkti tvirti taškai (inžinerinių tinklų šulinių dangčių centrai, kelio dangos kraštai,
pažymėti raudonais dažais, ir kt.) juos koordinuojant po tris kartus dviem skirtingais matavimo prietaisais bei metodais.
Pirmuoju metodu matavimai buvo atliekami Trimble R6 GPNS imtuvu naudojant
realaus laiko kinematinį (Real Time Kinematic) metodą. Šio metodo esmė tokia, kad GPNS
imtuvas, esantis žinomame taške, perduoda radijo bangomis, GSM ryšiu ar internetu (GPRS)
pataisas, kurias priima judantis imtuvas, jame galima iškart apskaičiuoti nežinomų taškų padėtis bei jų tikslumą.
Antruoju metodu matavimai buvo atliekami naudojant Trimble 5503 DR elektroninį tacheometrą, kuris buvo statomas virš trečiosios klasės geodezinio tinklo pagrindo
punkto, kurio koordinatės ir altitudė yra žinomos. Pastačius elektroninį tacheometrą virš
geodezinio pagrindo punkto, buvo įrengiama matavimo stotis. Matavimo stočiai įrengti
reikalingi du geodeziniai punktai, kurių koordinatės yra žinomos. Atlikus šiuos veiksmus,
buvo koordinuojami tie patys taškai, kurie buvo matuoti GPNS imtuvu realaus laiko kinematiniu metodu.
Kiekvienas taškas abiem prietaisais buvo koordinuojamas po tris kartus tam,
kad, įvertinus paklaidas, būtų galima padaryti pataisymus ir gauti tikslesnius matavimų
duomenis (Kazakevičius ir kt., 1979). Kiekvienai taško X, Y, Z koordinatei apskaičiuota
vidutinė kvadratinė matavimo paklaida pagal formulę (1).

√
čia:

∑

,

(1)

– vidutinė matavimo kvadratinė paklaida;
– kvadratinis nuokrypis nuo aritmetinio matavimų vidurkio;
– matavimų skaičius.

Teritorijų skirstymas pagal užstatymo laipsnį buvo reikalingas tam, kad būtų
galima įvertinti matavimų paklaidas, padarytas GPNS imtuvu bei elektroniniu tacheometru. Palyginti, kuris matavimo metodas yra tikslesnis ir labiau taikytinas
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urbanizuotose teritorijose. Išanalizuoti, kokią įtaką matavimų tikslumui turi DŽP s ignalų atspindžiai užstatytose teritorijose bei įvertinti geodezinio tinklo pagrindo pun ktų tinkamumą geodeziniams darbams atlikti.
Rezultatai ir aptarimas
Iš visų GPNS imtuvu Trimble R6 ir elektroniniu tacheometru Trimble 5503 DR
koordinuotų taškų duomenų suskaičiuoti jų vidurkiai, matavimų paklaidos.
Palyginus ir įvertinus Akademijos teritorijoje atliktų taškų koordinavimo vidutines X koordinatės kvadratines paklaidas (1 pav.) nustatyta, kad GPNS imtuvu koordinuoto dvyliktojo taško X koordinatė išmatuota tiksliausiai. X koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida – 1,0 mm.
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Coordinated point number

GPNS matavimų vidutinė kvadratinė paklaida (GPNS measurement rms)
Elektroninio tacheometro matavimų vidutinė kvadratinė paklaida (Total station
measurements rms)

1 pav. X koordinatės vidutinės kvadratinės paklaidos tikslumo įvertinimas
Fig. 1. X coordinates (high) mean square errors of accuracy assessment
Mažiausiu tikslumu naudojant GPNS imtuvą X koordinatė buvo išmatuota antrame taške. Antrojo taško X koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida siekė 4,6 mm.
Tiksliausiai elektroniniu tacheometru X koordinatės buvo išmatuotos trečiame, šeštame
ir aštuntame taškuose, kuriuose X koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida buvo
1,0 mm. Didžiausia X koordinatės vidutinė kvadratinė matavimo paklaida gauta tryliktame taške. Šio taško X koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida siekė 6,9 mm.
Palyginus ir įvertinus atliktų taškų koordinavimo vidutines Y koordinatės kvadratines paklaidas (2 pav.) nustatyta, kad GPNS imtuvu koordinuoto vienuoliktojo ir dvyliktojo taško Y koordinatė išmatuota tiksliausiai.
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measurements of the mean square error)

2 pav. Y koordinatės vidutinės kvadratinės paklaidos tikslumo įvertinimas
Fig. 2. Y coordinates (high) mean square errors of accuracy assessment

mm

Y koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida buvo vos 0,7 mm. Mažiausiu tikslumu naudojant GPNS imtuvą Y koordinatė buvo išmatuota trečiame taške. Trečiojo taško
Y koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida siekė 4,6 mm. Tiksliausiai elektroniniu tacheometru Y koordinatė buvo išmatuota vienuoliktame taške, kuriame Y koordinatės
vidutinė kvadratinė paklaida buvo 0,0 mm. Didžiausia Y koordinatės vidutinė kvadratinė
matavimo paklaida gauta tryliktame taške. Šio taško Y koordinatės vidutinė kvadratinė
paklaida siekė 4,1 mm.
Palyginus ir įvertinus atliktų taškų koordinavimo vidutines Z koordinatės (aukščio) kvadratines paklaidas (3 pav.) nustatyta, kad GPNS imtuvu koordinuoto dešimtojo
taško Z koordinatė išmatuota tiksliausiai. Z koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida
buvo vos 0,7 mm.
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3 pav. Z koordinatės (aukščio) vidutinės kvadratinės paklaidos tikslumo
įvertinimas
Fig. 3. Z coordinates (high) mean square errors of accuracy assessment
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Mažiausiu tikslumu naudojant GPNS imtuvą Z koordinatė buvo išmatuota keturioliktame taške. Keturiolikto taško Z koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida siekė
5,0 mm. Didžiojoje dalyje elektroniniu tacheometru koordinuotų taškų Z koordinatės
buvo išmatuotos pakankamai tiksliai. Z koordinatės vidutinės kvadratinės paklaidos buvo
0,0–0,7 mm. Didžiausia Z koordinatės vidutinė kvadratinė matavimo paklaida gauta pirmame ir penkioliktame taške. Šių taškų Z koordinatės vidutinė kvadratinė paklaida siekė
1,2 mm.
Kadangi abiem prietaisais koordinuotų taškų koordinačių X ir Y aritmetinių vidurkių reikšmės yra labai artimos tiek vienu, tiek kitu metodu matuotoms reikšmėms (1
ir 2 pav.), yra tikslinga plačiau išanalizuoti aukščių reikšmes, gautas matuojant dviem
skirtingais matavimo prietaisais bei metodais mažą užstatymo laipsnį turinčioje teritorijoje (4 pav.).

4 pav. Koordinuotų taškų aukščių palyginimas neužstatytoje teritorijoje
Fig. 4. Coordinate points of elevation comparison undeveloped area
Palyginus ir įvertinus koordinuotų taškų aukščius neužstatytoje teritorijoje, nustatyta, kad penkioliktojo taško aukščių skirtumas buvo didžiausias, jis siekė 23 mm.
Mažiausias skirtumas tarp koordinuotų taškų aukščių gautas pirmame taške – 2 mm. Galima teigti, kad GPNS imtuvu ir elektroniniu tacheometru išmatuotų taškų aukščiai skiriasi nežymiai.
Taip pat nustatyta, kad neužstatytoje teritorijoje GPNS imtuvu koordinuoto taško
padėties nustatymo vidutinė kvadratinė paklaida – ±4,8 mm, aukščio – ±2,6 mm. Elektroniniu tacheometru koordinuoto taško padėties nustatymo vidutinė kvadratinė paklaida –
±4,2 mm, aukščio – ±0,4 mm.
Skaičiavimai rodo, kad GPNS imtuvas Trimble R6 ir elektroninis tacheometras
Trimble 5503 DR atitinka matavimų tikslumo kriterijus, keliamus geodeziniams matavimams atlikti neužstatytose teritorijose.
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Išvados
1. Palyginti GPNS imtuvu Trimble R6 ir elektroniniu tacheometru Trimble 5503 DR
išmatuoti topografiniai duomenys ir apskaičiuoti matavimų tikslumai:
1.1. Neužstatytoje teritorijoje GPNS imtuvu koordinuoto taško padėties nustatymo vidutinė kvadratinė paklaida – ± 4,8 mm, aukščio – ± 2,6 mm.
1.2. Neužstatytoje teritorijoje elektroniniu tacheometru koordinuoto taško padėties nustatymo vidutinė kvadratinė paklaida – ± 4,2 mm, aukščio – ± 0,4 mm.
1.3. Užstatytoje teritorijoje GPNS imtuvu koordinuoto taško padėties nustatymo
vidutinė kvadratinė paklaida – ± 4,2 mm, aukščio – ± 2,3 mm.
1.4. Užstatytoje teritorijoje elektroniniu tacheometru koordinuoto taško padėties
nustatymo vidutinė kvadratinė paklaida – ± 3,7 mm, aukščio – ± 0,2 mm.
2. Įvertinus matavimų tikslumus neužstatytose ir užstatytose teritorijose nustatyta, kad visi matavimai atitiko tikslumo reikalavimus. Apdorojus duomenis matematiniu –
statistiniu būdu nustatyta, kad matavimas GPNS imtuvu Trimble R6 realaus laiko kinematiniu metodu yra pakankamai tikslus geodeziniams, topografiniams darbams atlikti.
3. Matuoti tankiai užstatytose vietovėse labiau tinkamas elektroninis tacheometras Trimble 5503 DR.
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Giedrius Balevičius, Darius Pupka, Vaiva Stravinskienė
Topographic data accuracy studies in Kaunas district different measurement
methods
Summary
Object of the research: Lithuanian geodetic stations and the territories around
them, situated in the Kaunas district.
Aim of the research: to assess and evaluate the accuracy of the topographical data measurements obtained by different measurement techniques.
Objectives of the research:
1. To analyze the aspects of designing contemporary geodesic GPS network;
2. To analyze the most often used topographic data assessment methods;
3. To review measurement devices, used for different measurement techniques;
4. To compare the accuracy of the main topographic data measurements.
Research methods: mathematical-statistical data analysis.
Research results:
1. The topographic data measured by the GPS receiver Trimble R6 and the total
station Trimble 5503 DR and the assessed accuracy of the measurements are compared:
1.1. The root mean square error of a point, coordinated by the GPS receiver, positioning in a non-urban territory: ± 4.8 mm, height: ± 2.6 mm.
1.2. The root mean square error of a point, coordinated by the total station, positioning in a non-urban territory: ± 4.2 mm, height: ± 0.4 mm.
1.3. The root mean square error of a point, coordinated by the GPS receiver, positioning in an urban territory: ± 4.2 mm, height: ± 2.3 mm.
1.4. The root mean square error of a point, coordinated by the total station, positioning in an urban territory: ± 3.7 mm, height: ± 0.2 mm
2. As the accuracy of measurements in a non-urban and in urban territories was
assessed, it was ascertained that all the measurements complied with the accuracy
requirements. The data being processed by the mathematical-statistical method, it was
determined that the measurements obtained by the GPS receiver Trimble R6 by the real
time kinematic method are exact enough for the performance of the geodetic-topographic
work, though significant measurement errors are possible in urban territories in case of
signal interferences.
3. The total station Trimble 5503 DR is more applicable for measurements in
dense urban territories.
As the final bachelor work was completed, the accuracy of the topographic data
measurements were assessed and evaluated by using different measurement techniques.
Keywords: topography, geodesy, GPNS, Land Management, cadastre.
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MERKIO UPĖS TEORINIŲ HIDROKINETINIŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS
Gitana Vyčienė1, Giedrė Žymančiūtė2, Ernesta Liniauskienė1, Jurgita Babilienė1
1Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2Aleksandro Stulginskio universitetas
Klasikinei hidroenergetikai vystytis toliau tampa vis sunkiau dėl draudimų tvenkti upes.
Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technologijas, pagrįstas laisvos vandens tėkmės greičio
energijos (hidrokinetinės) naudojimu, kai nereikia statyti užtvankų upėse. Iki šiol net ir didžiųjų
Lietuvos upių hidrokinetiniai ištekliai nebuvo įvertinti ir šis vertinimas tik neseniai yra pradėtas.
Svarbiausi parametrai vertinant upės hidrokinetinius išteklius yra debitas ir greitis. Merkio upės
vidutinis debitas, 32,14 m3/s, per pastaruosius 20 metų buvo 2190 dienų, o debitas, didesnis nei 40
m3/s, trunka apie 15 proc. viso analizuojamo laikotarpio ir tai didžiausias debitas, kurį galima
panaudoti hidrokinetinės galios išgavimui. Greičiai, didesni nei 1 m/s, fiksuoti 14 skersinių pjūvių ir
didžiausias greitis, 1,9 m/s, fiksuotas 13,6 km nuo žiočių. Norint išgauti kuo didesnį energijos kiekį
prie 95 proc. tikimybės debito gyliai turėtų būti ne mažesni, kaip 2 m, tokie gyliai nustatyti 22
skersiniuose pjūviuose (apytiksliai – tai 29 proc. viso upės ilgio). Merkio upėje 1 m/s tėkmės 1 m2
menčių/sparnų plotas gali generuoti apie 0.5 kW, o maksimali teorinė kinetinė galia fiksuota
apytiksliai nuo 7 upės kilometro – 2,58 kW, bet praktiškai – tai būtų ne daugiau kaip 0,78 kW.
Raktažodžiai: hidroenergetika, hidrokinetiniai ištekliai, upės morfometrinės charakteristikos.

Įvadas
Šalies upių hidroenergijos ištekliai, kai naudojama potencinė energija, yra gerai
įvertinti. Elektros rinkoje ši energijos gamyba visiškai pasiteisina, tačiau toliau vystyti klasikinę hidroenergetiką nepaisant esamų vis dar nepanaudotų upių energijos išteklių tampa
vis sunkiau dėl draudimų tvenkti upes (Punys ir kt., 2012).
Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technologijas, pagrįstas laisvos vandens
tėkmės greičio energijos (hidrokinetinės) naudojimu, kai nereikia statyti užtvankų upėse.
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (2011 m.) aiški pirmenybė hidroenergetikai
plėtoti suteikta tik nepatvankinėms technologijoms, kurios iki šiol net ir išsivysčiusiose
šalyse neturi komercinės vertės (Lietuvos..., 2011).
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši energija draugiška upių aplinkai, tačiau iki šiol
šalyje nėra nei vienos nepatvankinės hidrojėgainės, kuri gamintų tokią elektros energiją.
Mokslininkų atliktų tyrimų taip pat pasigendama. Prieš gerą dešimtmetį tyrėjas J. Jakaitis
Merkyje savo jėgomis įrengė pirmąją šalyje hidrokinetinę jėgainę (HK), kuri užpatentuota
Lietuvoje. Ją sudaro 4 vertikalios skersasrautės turbinos, prikabintos prie plūdurų. Galia –
apie 300 W, bet, deja, iki šiol elektra joje negaminama (Punys ir kt., 2013).
Hidrokinetinės jėgainės yra dažniausiai paplitusios besivystančiose šalyse (Brazilija, Kinija, Indija, Pakistanas, Afrikos valstybės), ypač vietovėse, kur nėra centralizuoto
elektros tiekimo. Jos skirtos nedideliam energijos poreikių tenkinimui individualių būstų ar
kaimo plėtrai.
Tikimasi, kad po gerų 15–20 metų atsiras efektyvios technologijos šiai aplinkai
draugiškai energijai panaudoti, kaip įvyko su vėjo energetika.
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Iki šiol Lietuvoje nėra preliminariai įvertinti nė vienos šalies upės hidrokinetinės
energijos ištekliai, net ir didžiausiųjų Nemuno ir Neries. Šiuo metu Lietuvos didžiųjų ir
mažųjų upių hidrokinetinės energijos išteklių vertinimą atlieka Aleksandro Stulginskio
universiteto mokslininkai, vykdydami Lietuvos Mokslo Tarybos finansuojamą projektą.
Taip pat hidrokinetiniai ištekliai šiuo metu vertinami Kanadoje (Assessment..,2010), o
JAV atnaujinami 9 dešimtmečio duomenys (Assessment..,2012). Pastarojo vertinimo rezultatai yra prieinami interaktyviame Web tinkle upių HK energijos atlaso aplikacijoje
(River...,2013), kuri pagrįsta GIS.
Atlikto tyrimo tikslas buvo įvertinti Merkio upės teorinius hidrokinetinius išteklius
analizuojant upės morfometrines charakteristikas. Šio tyrimo metu gauti rezultatai tolimesniuose tyrimuose gali būti tikslinami pagal naujausius duomenis ir pasitelkiant kompiuterines modeliavimo programas.
Tyrimo objektas ir metodika
Tyrimo objektas – Merkio upė Lietuvos teritorijoje. Merkys – dešinysis Nemuno
intakas, didžiausia pietryčių Lietuvos upė. Visas upės ilgis – 203 km, iš jų Lietuvoje –
185,2 km. Teka Šalčininkų, Varėnos rajonų savivaldybių teritorijomis ir Baltarusijos teritorija. Merkio upės vidutinis debitas –14,64 m3/s, panašaus dydžio debitai yra ties Spengios
ir Versekos intakais. Žemiau užtvankos Merkys tampa mažu išsekusiu, užžėlusiu, vingiuotu upeliu, jo debitas sumažėja iki 0,43 m3/s ir pamažu didėja įtekėjus Luknai, Cirvijai,
Graužupiui ir kitiems intakams. Valkininkus pasiekia jau susigrąžinęs debitą, o surinkęs
vandeningų intakų – Šalčios, Versekos, Varėnės, Ūlos ir Grūdos vandenis atplukdo į Nemuną 32,3 m3/s vandens (Gailiušis ir kt., 2001).
Lietuvoje nėra tikslių duomenų apie didesnių ar mažesnių upių vagos morfometrinius rodiklius, šiurkštumą, greičio charakteristikas. Vagos pločio, vagos gylio, vandens
greičio, upės nuolydžio duomenys surinkti iš žemėlapių (Jablonskis ir kt., 1962; Resursy...,
1974). Šie duomenys glaudžiai siejasi su upės išteklių panaudojimu hidrokinetinės energijos gavybai.
Naudojantis hidrometrijos metraščių kiekvienos paros debitų stebėjimų duomenimis, sudaryta Merkio upės ruožo ties Puvočiais 1989 – 2009 metų debito trukmių kreivė su
“Mean daily Flow and FDC” programa, kurią sukūrė Škotijos aplinkos apsaugos agentūra
(Cospetake, 2008).
Išsiaiškinus galimybes upės tekmėje išgauti HK energiją, kuri apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:
Hidrokinetinė (HK) teorinė galia (Jablonskis, 2005):
Pk=1/2Qv2=1/2Av3,
čia

(1)

Pk – vandens tėkmės galia kW;
A –vandens tėkmės vagos skerspjūvio (skersinio) plotas m2;
V – vandens tėkmės greitis;
Q – vandens debitas m3/s; Q=vA.

Turint vandens greitį bei debitą pagal (1) formulę labai paprasta nustatyti vandens
tėkmės galią kiekviename nagrinėjamame skerspjūvyje.
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Upių energetinio pajėgumo vertinimui naudojamas santykinis rodiklis – galios tankis, kuris darbe skaičiuotas (kW/m2) (Jablonskis, 2005):
DP =P/A=1/2v3

(2)

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas
Pirmoji charakteristika, kuri glaudžiai siejasi su upės atkarpos parinkimu hidrokinetinės energijos gavybai, yra upės greitis, todėl upės morfometrinių charakteristikų analizė ir pradedama nuo šio parametro. Įvairiuose literatūros šaltiniuose teigiama (Miller et al,
1986; Johnson et al, 2010), kad hidrokinetinės energijos gamybai tikslinga panaudoti tik
tuos upės ruožus, kur vandens greitis yra didesnis kaip 0,5 m/s.
Greičio reikšmių kaita pagal upės ilgį iliustruota 1 paveiksle. Analizuojamoje upėje
greičio reikšmės yra ribose nuo 0,1–2,0 m/s ir vidutinis greitis – 0,59 m/s. Kaip matyti iš 1
paveikslo, greičiai didesni nei 0,5 m/s, yra fiksuoti Merkio upėje 33 skersiniuose pjūviuose
(apytiksliai – tai sudaro 54,2 km arba apie 29 proc. visos upės ilgio). Taip pat būtina vandens greičius analizuoti ir pagal turbinų statinį greitį, anot literatūros šaltinių, jis yra nuo
1 m/s (Miller et al, 1986). Merkio upėje greičiai didesni nei 1 m/s, fiksuoti 14 skersinių
pjūvių ir didžiausias greitis, 1,9 m/s, fiksuotas 13,6 km nuo žiočių. Atlikus greičių analizę,
galima teigti, kad turimi matavimai (apytiksliai kas 4 m) yra per reti, ypač HK išteklių vertinimui.

1 pav. Merkio upės skersinių profilių vandens greičių grafikas
Fig. 1. Velocity variation along the Neris River
Ne mažiau svarbus techninis parametras vertinant upės hidrokinetinius išteklius,
kuriuos būtų galima panaudoti energijos gavybai yra upės vagos gylis. Merkio vagos gylio
kitimas išilgai upės nuo versmių iki žiočių pavaizduotas 2 paveiksle.
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2 pav. Merkio upės skersinių profilių gylių grafikas
Fig. 2. Mean depth variation along the Merkys River length
Palankiausi gyliai hidrokinetinės energijos gavybai turėtų būti ne mažesni nei 0,5 m,
nes kitaip bus neįmanoma įrengti paviršinių turbinų. Iš grafiko matyti, kad gyliai Merkio
upėje yra ribose nuo 0,1 iki 2,3 m, vidutinis Merkio upės gylis yra 1,16 m. Taigi gylio kriterijus praktiškai tenkinamas visame upės ilgyje, kai gyliai – didesni nei 0,5 m. Tačiau
norint išgauti kuo didesnį energijos kiekį šie gyliai prie 95 proc. tikimybės debito turėtų
būti ne mažesni, kaip 2 m. Literatūroje teigiama, kad 80 proc. upės gylio sunaudojama
turbinos įrengimui, žinoma – tai priklauso nuo turbinos diametro. Gyliai, didesni nei 2 m,
nustatyti 22 skersiniuose pjūviuose arba 28 proc. upės ilgio.
Dar vienas ne mažiau svarbus techninis parametras analizuojant upės tinkamumą
įrengti hidrokinetines jėgaines – vagos plotis. Įvairiuose literatūros šaltiniuose teigiama
(Jablonskis, 2005), kad tik 25 proc. vagos pločio galima panaudoti efektyviai įrengiant
turbinas. Šitą procentą nuo vagos pločio būtina išlaikyti, kad sumontavus turbinas nebūtų
sudaroma neleistina patvanka ir upės vagoje būtų nepatvenktas režimas.
Iš pateikto Merkio gylių grafiko (3 pav.) matyti, kad vagos pločiai, didesni nei vidutinis vagos plotis (12,59 m.), yra 45 proc. viso upės ilgio. Mažiausias vagos plotis yra
ties 129 km – tik 2 m. Plačiausia upės vieta yra ties 67 km – 23 m, taip pat 28 km (ties
Amarnia intaku) ir 13 km yra 22 m plotis, taigi šios vietos būtų optimalios turbinų įrengimui. Bet, kaip buvo minėta, efektyviai panaudoti būtų galima tik 25 proc. vagos pločio,
tai atitinkamai minėtuose taškuose efektyvus upės vagos plotis būtų: ties 67 km – 5,75 m,
ties 28 km ir 13 km atitinkamai – 5,5 m.
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3 pav. Merkio upės vagos pločio kitimo grafikas
Fig. 3. The streambed width variation along the Merkys River
Analizuojant Merkio upės galimybes panaudoti hidrokinetikai labai svarbus techninis parametras yra upės debitas. Pagal vidutinę metų paros debitų kreivę nustatomas
hidroelektrinės projektinis debitas, turbinų skaičius, apskaičiuojamas elektros energijos
išdirbis, įvertinamas gamtosauginis debitas (Poška, Punys, 1996).
Debitų trukmių kreivė Merkio upei ties Puvočiais buvo sudaryta 1990–2009 m. laikotarpiui, nes buvo nuspręsta, kad šio laikotarpio užtenka įžvelgti tendencijas, kaip kinta
vidutinio debito reikšmės (4 pav.).

4 pav. Debitų trukmių kreivė Merkio upei ties Puvočiais (1990–2009 m.)
Fig. 4. Flow duration curve of River Merkys at Puvociai (1990–2009)
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Iš 1990–2009 m. Merkio ties Puvočiais debitų trukmių kreivės (4 pav.) matyti, kad
debitas nuo 40 m3/s iki 179 m3/s trunka apie 15 proc. (1095 dienų) viso analizuojamo laiko (20 metų), o per metus vienas iš didesnių debitų buvo fiksuotas 55 dienas. Didesniu
debitu upė teka pavasario ir žiemos metu dėl atoslūgių ir susidariusių ledonešių. Apie
62 proc. viso analizuojamų metų laiko (apytiksliai apie 4526 dienas) Merkio upė tekėjo ne
didesniu kaip 30 m3/s debitu. 2000–2009 m. vidutinis debitas buvo fiksuotas apie
32,14 m3/s (2190 dienų). Taigi atsižvelgiant į upės debito dydį parenkamas HE turbinų
tipas bei apskaičiuojama vandens tėkmės kinetinė energijos galia.
Galia labiausiai priklauso nuo tėkmės greičio. Upių energetinį pajėgumą geriausiai
apibūdina galios tankis (5 pav.) .

5 pav. Vandens tėkmės greičio ir vandentėkmės galios tankio priklausomybė
Fig. 5. Simulated power density (kW/m2 ) corresponding to the velocity
Efektyviam kinetinės energijos išteklių panaudojimui būtinas bent 1,5–2 m/s tėkmės greitis. Daugelio vandens tėkmių turbinų startinis greitis yra 1,0–1,5 m/s. Tai reiškia,
kad 1 m2 tekančio vandens skerspjūvio greičiu 1 m/s tenka 0,5 kW galios; 0,8 m/s –
0,26 kW; 0,6 m/s – 0,15 kW; o 0,4 m/s – 0,03 kW. Merkio upėje 1 m/s tėkmės 1 m2
menčių/sparnų plotas gali generuoti apie 0,5 kW.
Skaičiuojant hidrokinetinės energijos išteklius Merkio upei buvo susidurta su problema, kad greičių, gylio ir pločio duomenų kiekis buvo žymiai didesnis nei turimas vidutinių debitų, todėl vertinant išteklius panaudotos tik tos Merkio vietos, kur buvo surinkti
visi duomenys (iš 77 skersinių pjūvių tik 37).
Apskaičiuotas Merkio upės teorinės vandens tėkmės kinetinės energijos galios pasiskirstymas išilgai upės pavaizduotas 6 paveiksle.
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6 pav. Teorinės vandens tėkmės kinetinės galios grafikas
Fig. 6. Simulated in-stream HK power (kW) at cross sections of the Merkys River
Iš grafiko matyti, kad nuo 6,7 km maksimaliai būtų galima pagaminti 2,584 kW teorinės kinetinės galios, šiame ruože upės plotis – 18,5 m, gylis – 2,2 m ir greitis – 0,6 m/s.
Kadangi vandens greitis yra pats svarbiausias rodiklis, įtakojantis vandentėkmės energetinę
galią, tai praktiškai ne daugiau kaip 15–30 proc. vandentėkmės galios galima panaudoti be
didesnių nuotėkio režimo pokyčių vandentėkmės ruože. Merkio upėje ši galia siektų tik
0,78 kW (30 proc.). Būtina pabrėžti, kad šios vertės yra tik teorinės.
Išvados
1. Gyliai, didesni nei 0,5 m, yra fiksuoti 33 skersiniuose pjūviuose. Tačiau norint
išgauti kuo didesnį energijos kiekį šie gyliai prie 95 proc. tikimybės debito turėtų būti ne
mažesni kaip 2 m, tokie gyliai nustatyti 22 skersiniuose pjūviuose (apytiksliai – tai 29 proc.
visos upės ilgio).
2. Greičiai, didesni nei 1 m/s, fiksuoti 14 skersinių pjūvių ir didžiausias greitis,
1,9 m/s, fiksuotas 13,6 km nuo žiočių. Atlikus greičių analizę, galima teigti, kad turimi
matavimai (apytiksliai kas 4 m) yra per reti, ypač HK išteklių vertinimui.
3. Sudarius Merkio upės debito trukmių kreivę, matyti, kad debitas, didesnis nei
3
40 m /s, truko apie 15 proc. (1095 dienas) iš visų 20-ies metų, o per metus – būtų apie 55
dienos. Tai didžiausi debitai, kuriuos galima panaudoti hidrokinetinės galios išgavimui
įrengiant skersasrautes turbinas Merkio upėje.
4. Merkio upėje 1 m/s tėkmės 1 m2 menčių/sparnų plotas gali generuoti apie
0,5 kW galią, o maksimali teorinė kinetinė galia, fiksuota nuo 6,7 upės kilometro –
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2,584 kW, bet praktiškai – tai būtų ne daugiau kaip 0,78 kW. Šiame skerspjūvyje fiksuotas upės plotis – 18,5 m, gylis – 2,2 m ir greitis – 0,6 m/s.
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Gitana Vyčienė, Giedrė Žymančiūtė, Ernesta Liniauskienė, Jurgita Babilienė
Assessment of hydrokinetic energy resource of Merkys river
Summary
The hydropower resource of Lithuanian rivers, when used with conventional impoundment power plants, is well-determined; this technology is mature in the power market. Priority is given to hydropower technologies without impoundments based on the free
flow velocity of the river. Lithuania has a vast network of rivers that likely contain significant potential for hydropower production, but this national resource has never been quantitatively assessed and this assessment started only now.
The most important parameters for assessing river hydrokinetic resources is the
flow and velocity. Merkys river mean annual flow -32.14 m3/s, which was 2190 days over
the last 20 years and the flow greater than 40 m3/s were about 15 % all the time and it is
the maximum flow that can be used by installing hydrokinetic power. Velocity greater than
1 m/s to capture 14 cross-section and a maximum velocity 1.9 m/s fixed 13.6 km from the
mouth. In order to obtain maximum possible amount of power to 95 % probability of flow,
channel depths should be greater than 2 m such depths was observed in 22 cross-sections
(approximately 29 % of all river length). The Merkys River mean channel velocity corresponds to 1 m/s, the mean power density is 0.50 kW/m2. Calculation of hydrokinetic
power Merkys River found at a cross-section 6.7 km can be produced – 2.58 kW, but in
practice it is not over – 0.78 kW.
Keywords: hydropower, hydrokinetic power, river geometric characteristic.

MERKIO UPĖS TEORINIŲ HIDROKINETINIŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS
ASSESSMENT OF HYDROKINETIC ENERGY RESOURCE OF MERKYS RIVER
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