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REGULIUOJAMO DRENAŽO POVEIKIS NUOTĖKIUI IR VANDENS KOKYBEI
Inga Adamonytė1, Edgaras Varkalys1, Gitana Vyčienė2
1
Aleksandro Stulginskio universitetas
2
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Keičiantis klimatui, didėja sausros pavojus, todėl tausus dirvožemio vandens naudojimas
tampa aktualiu. Siekiant gerinti vandens telkinių ekologinę būklę turi būti mažinamas upių vandens
užterštumas azoto ir fosforo junginiais bei organinėmis medžiagomis. Gerinant vandens telkinių
ekologinę būklę, mažinant vandens užterštumą galimas sprendimas yra įprasto drenažo konstrukcijos
pertvarkymas į reguliuojamo drenažo sistemas.
Raktažodžiai: reguliuojamas drenažas, dirvožemio drėgmė, drenažo nuotėkis, biogeninių
medžiagų prietaka.

Įvadas
Pavienių metų kritulių nukrypimas nuo normos (vidutinių daugiamečių) yra iki
40 proc., o mėnesių – net iki 60 proc. Toks netolygumas yra labai nepalankus žemės ūkiui
(Dirsė, 2001), todėl palankios ūkininkavimui sąlygos kuriamos įrengiant melioracijos
sistemas (sausinimas ir drėkinimas).
Nors mūsų šalyje sausros nėra itin dažnas reiškinys, įvairaus intensyvumo ir trukmės
sausros Lietuvą aplanko beveik kasmet. 1961–1995 m. laikotarpiu vietinės reikšmės
stichinės sausros kartojosi vidutiniškai kas 9 metus (Buitkuvienė, 1998).
Dėl klimato kaitos vyksta spartus vandenyno lygio kilimas, kinta augalų vegetacijos
procesai, didėja sausrų intensyvėjimas, keičiasi kritulių kiekis, dažnėja upių potvyniai,
pasitaiko daugiau ekstremalių reiškinių – tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, speigų, karščio
bangų ir t. t. Lyginant su 1971–2000 m. dirvožemio drėgmė 2001–2030 m. sumažės 15–
18 proc. (1 pav.).

1 pav. Vidutinis gegužės–rugpjūčio mėn. dirvožemio drėgmės sumažėjimas (proc.)
2001–2030 m. HadCM3-A1B klimato kaitos scenarijus naudojant TM modelį
(Stonevičius ir kt., 2008)
Fig. 1. Average May-August soil moisture decrease (in percent) in 2001-2030.
HadCM3-A1B climate change scenario using the TM model (Stonevičius et al., 2008)
REGULIUOJAMO DRENAŽO POVEIKIS NUOTĖKIUI IR VANDENS KOKYBEI
THE EFFECT OF REGULATED DRAINAGE ON RUNOFF AND WATER QUALITY

7

Darbo tikslas – išanalizuoti reguliuojamo drenažo įtaką drenažo nuotėkio vandens
charakteristikoms ir aplinkai.
Užsienyje drenažo nuotėkio reguliavimas taikomas gana plačiai, Lietuvoje ši
drenažo praktika iki šiol netaikoma, išskyrus keletą eksperimentinių plotų. Lietuvoje
drenažo sistemos, įrengtos laukų masyvuose, turi vienpusį veikimo pobūdį ir yra
nevaldomos. Dėl melioracijos sistemų (kurios siejamos su pasklidąja žemės ūkio tarša) ir
paviršinių vandens telkinių tinklų Lietuvoje labai aktuali paviršinių vandens telkinių
apsauga. Siekiant gerinti vandens telkinių ekologinę būklę turi būti mažinamas upių vandens
užterštumas azoto ir fosforo junginiais bei organinėmis medžiagomis. Taigi vienas iš galimų
sprendimų siekiant sumažinti biogeninių medžiagų prietaką iš žemės ūkio plotų yra įprasto
drenažo konstrukcijos pertvarkymas į reguliuojamo drenažo sistemas.
Vandens sulaikymas nuleidžiamuosiuose grioviuose ar drenažo sistemose jau keletą
dešimtmečių plačiai taikomas Europos šalyse, ypač Olandijoje, Danijoje, Suomijoje,
Švedijoje, taip pat JAV, Kanadoje, Kinijoje. Šalyse, kur drenažo sistemos įrengtos tik
vandens pertekliui pašalinti, pritaikomos ir normuotai jam sulaikyti (Amunsen, 2012;
Wenzel, 2005).Drenažo nuotėkio sulaikymas sausringais laikotarpiais sumažina dirvožemio
drėgmės deficitą, o normalaus drėgnumo metais vertinamas, kaip ekosistemos apsaugos
priemonė. Užsienio šalyse nustatyta, kad reguliuojamo drenažo nuotėkis 70–90 proc.
mažesnis negu tradicinio, padidėja dirvožemio drėgmės atsargos, paspartėja denitrifikacijos
procesas ir sumažėja azoto oksido (šiltnamio dujų) išsiskyrimas į atmosferą (Wesström ir
kt., 2006). Remiantis atliktų tyrimų rezultatais reguliuojant drenažo nuotėkį nitratų
išplovimas į paviršinio vandens telkinius sumažėja apie 20–28 proc. Esant sausam
vegetacijos laikotarpiui javų derlius padidėja 5,6–10 proc. Suomijoje nustatyta, kad
reguliuojant drenažą galima sulaikyti apie 40 proc. maistmedžiagių.
Dirvožemio drėgmės reguliavimui ir tausiam natūralaus gamtos ištekliaus ‒ dirvožemio vandens ‒ naudojimui sprendimas, pagrįstas drenažo reguliavimo metodu, kurio pagrindu maksimaliu vandens akumuliaciniu laikotarpiu sukaupiamos atsargos dirvožemio
sluoksnyje nenudrenuojant jo į vandens priimtuvą. Naudojant reguliuojamą drenažo sistemą
mažinamos sąnaudos drėkinimui ir tręšimui. Reguliuojamo drenažo nuotėkis 70–90 proc.
mažesnis negu tradicinio, dirvožemyje paspartėja denitrifikacijos procesas ir sumažėja azoto
oksido (šiltnamio dujų) išsiskyrimas į atmosferą (Wesström ir kt., 2006), efektyviai sulaikomos maistingosios medžiagos, kurios nepatenka į paviršinius vandens telkinius (stabdoma
eutrofikacija).
Sausinimo poveikis vandens telkinių taršai. Veikiant skirtingiems veiksniams drenažo vandenyje nitratinio azoto (NO3-N) koncentracijos Lietuvoje kinta nuo 2 iki 20 mg·l-1,
amonio azoto (NH4-N) – nuo 0,02 iki 1,5 mg·l-1, bendrojo fosforo nuo 0,05 iki 0,25 mg·l-1.
Su drenažo nuotėkiu į paviršinius vandenis per metus patenka nuo 5 iki 40 (kartais siekia
100) kg·ha-1 bendrojo azoto ir nuo 0,05 iki 0,40 kg·ha-1 bendrojo fosforo (Povilaitis, 2000;
Rudzianskaitė ir Misevičienė, 2005; Misevičienė, 2006; Kutra ir Gaigalis, 2007; Pranckietis
ir kt., 2013).
Drenažas, pašalindamas drėgmės perteklių dirvožemyje, padidina deguonies kiekį
jame. Drenažo įrengimas sukuria sąlygas didesnei biogenų (daugiausiai NO3-N) išplovai iš
dirvožemio (Skaggs et. al., 1994; Blann et. al., 2009). Bendrojo azoto metinė išplova (kg·ha-1)
drenažu taip pat būna nuo 5 iki 20 kartų, o nitratinio azoto – net iki 10–30 kartų didesnė nei
žemės paviršiumi atitekančiame vandenyje. Bendrojo azoto vidutinės metinės koncentracijos drenažo vandenyje būna nuo 2 iki 4 kartų didesnės nei paviršiniame vandenyje.
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Drenažo nuotėkio reguliavimo principas. Reguliuojamo drenažo sistemos skiriasi
nuo tradicinio drenažo, paprastos vandeninės kontrolės struktūros, įrengiamos įvairiose vietose sistemose (2 pav.). Vandens aukštis gali būti valdomas, kad optimizuotų gruntinio vandens lygį, ir taip daugiau vandens būtų skirta augalams auginti. Egzistuoja daug skirtingų
projektinių inžinerinių sprendimų kontroliuojamoms drenažo sistemoms. Jos gali būti valdomos rankiniu būdu ar automatiškai: vandens lygio pakėlimo uždoriai pakeliami/nuleidžiami mechaniškai arba pakėlimo mechanizmas veikia automatiškai. Bet kuriuo atveju reikia žinių apie klimato sąlygas, drenažo veikimo periodiškumą, drenavimo laipsnį, dirvožemius, auginamų augalų poreikius (Busman et al., 2002).

2 pav. Reguliuojamo drenažo schema
Fig. 2. Scheme of regulated drainage
Kontroliuojamo drenažo privalumai: gali sumažinti nitratų koncentraciją drenažo
vandenyje 25–40 proc.; gali sumažinti trumpalaikį vandens streso (pvz. kritulių trūkumo) ir
todėl padidinti derlius.
Kontroliuojamo drenažo trūkumai: statyboms reikia eksperto įgūdžių, įrengimui reikia gerų žinių; reikalingas vienodas reljefo profilis; vėliau iškritę krituliai gali lemti per didelę dirvožemio drėgmę (British..., 1998).
Jei yra sausasis sezonas, kontrolės mechanizmas laikomas uždarytas, kad vanduo
pasiliktų drenažo sistemoje ir liktų dirvožemyje, ir augalai galėtų panaudoti vandenį. Liūties
metu kontrolės mechanizmas atidaromas, kad nukreiptų vandenį toliau nuo laukų. Laukų
įdirbimo ir derliaus nuėmimo metu gruntinio vandens lygis yra žemas, kad būtų galima arti
lauką su sunkiomis transporto priemonėmis be dirvožemio sutankinimo. Sistema gali veikti
automatiškai atidarant vandens srauto drenažo vamzdį, kai vandens lygis yra aukštas ir atvirkščiai (Agricultural..., 2017). Reguliuojamas drenažas reikiamais laikotarpiais veikia įprastai, o kai šalinti vandenį iš dirvožemio nebūtina, sulaiko drenažo nuotėkį.
Reguliuojamas drenažas, kaip priemonė taršai mažinti. Vandens sulaikymas nuleidžiamuosiuose grioviuose ar drenažo sistemose jau keletą dešimtmečių plačiai taikomas
Europos šalyse, ypač Olandijoje, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, taip pat JAV, Kanadoje,
Kinijoje. Šalyse, kur drenažo sistemos įrengtos tik vandens pertekliui pašalinti, pritaikomos
ir normuotai jam sulaikyti (Amunsen, 2012).
Reguliuojamas drenažas yra viena iš dažniausiai naudojamų technologinių priemonių pagausinti dirvožemio drėgmės atsargas. Reguliuojamo drenažo reguliavimo šuliniai
įrengiami, kad padidėtų gruntinio vandens lygis apytiksliai 0,5 m. Švedijos ir Suomijos
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mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad vandens nutekėjimas sumažėja net iki 70 proc., taip
pat azoto ir fosforo išsiplovimas gali būti sumažintas 50–80 proc. Derliai padidėjo dėl geresnio augalų vandens pasisavinimo ir mažesnio maistinių medžiagų išsiplovimo (Controled..., 2016).
Patvenktose sistemose nitratinio azoto koncentracijos buvo vidutiniškai 21 proc.
mažesnės negu įprastiniu režimu veikiančio drenažo. Drenažo nuotėkio valdymas 32 proc.
padidino organinio azoto kiekį dirvožemyje, nes blogiau mineralizuojasi ir skaidosi augalų
liekanos. Taip pat padidėjo ir bendro bei fosfatų fosforo, atitinkamai 16 ir 28 proc. Tai susiję
su fiksuoto fosforo atsipalaidavimu į dirvožemio tirpalą (Pasklidosios..., 2016).
Paviršinių vandenų būklės charakteristikos. Iš cheminių junginių koncentracijų
galima spręsti apie vandens užterštumo lygį, bet ne apie teršimo mastus. Teršimo mastus
geriausiai parodo išplaunamo iš tam tikro ploto azoto ar fosforo kiekis per skaičiuojamąjį
laikotarpį (Šileika ir kt., 2005).
Drenažo vandens cheminė sudėtis priklauso nuo drenavimo gylio. Didžiausios amonio, nitratų azoto bei sulfatų koncentracijos, Gužio S., Aksomaitienės R. ir Petrokienės Z.
Tyrimais, nustatytos sekliausiai įrengto (50 cm) drenažo vandenyje. Kai drenavimo gylis
didėja, šios koncentracijos tolydžiai mažėja, o K+, Mg2+, HCO3- koncentracija ir bendra vandens mineralizacija didėjant drenažo įrengimo gyliui padidėja. Tai galėtų būti siejama su
geocheminėmis dirvožemio savybėmis ir tręšimu. Viršutiniuose humusinguose dirvožemio
sluoksniuose mineralizacijos metu susidarantys ir su trąšomis įterpiami azoto bei sieros junginiai, išsiskiriantys dideliu judrumu, yra greitai išplaunami. Gilesniuose sluoksniuose bendros azoto atsargos yra mažesnės, o mineralizacijos procesai vyksta kur kas lėčiau (Gužys ir
kt., 2005).
Fizikinių-cheminių kokybės elementų vertinimo rodikliai yra nitratinis azotas
(NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatinis fosforas (PO4-P), bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2).
Tyrimų objektas įrengtas ūk. E. Varkalio sklype Šiuraičių km. Rietavo sav. (3 pav.).

A

B

3 pav. Tyrimų objekto išdėstymas (A) Šiuraičių km. Rietavo sav. ir (B) viršutinio
dirvožemio sluoksnio granuliometrinė sudėtis
Fig. 3. The location of the research object (A) in Šiuraičiai village of Rietavas
municipality, and (B) the granulometric composition of the upper soil layer
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Tyrimų metodai
2017 m. vandens mėginiuose tirti 6 parametrai: vandens rūgštingumo reakcija pH
(potenciometrinis metodas), bendras azotas N, NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P (spektrofotometrinės analizės metodas) ASU Ceminės analitinėje laboratorijoje.
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Atlikus tyrimus 2017 m. pavasarį nustatyta, kad nitratrinio azoto koncentracija drenažo nuotėkio vandenyje buvo 8,68 mg·l-1, tai pagal LR AM Nuotekų tvarkymo reglamento
nurodytas ribines vertes atitiko blogos būklės vandens kokybės charakteristikas, fosforo kiekis buvo 0,051 mg·l-1, ir pagal šį rodiklį drenažo nuotėkio vanduo buvo geros būklės. Tyrimus vykdant 2017 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. nustatyta, kad eksperimento kontroliniame
variante, kur drenažo nuotėkis nereguliuojamas, pH rodo labiau rūgštinę reakciją nei reguliuojamame drenažo nuotėkio vandenyje arba 0,38 skaitinė vidutinė rodiklio vertė buvo
aukštesnė (4 pav.).

4 pav. Reguliuojamo drenažo nuotėkio vandens cheminių charakteristikų tendencijos
(mėlyna – reguliuojamas drenažas, žalia – kontrolė) ir dirvožemio, ir drenažo vandens pH
reikšmių grafinis palyginimas
Fig. 4. Graphical comparison of the pH characteristics of the regulated drainage runoff
water (blue - regulated drainage, green - control) and the pH values of the soil and
drainage water
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Aptarimas
2017 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. kokybiniai drenažo vandens tyrimai parodė, kad
reguliuojamo drenažo sistemose nitratinio azoto skirtumas nuo kontrolinio tyrimo pagal
N-NO3 charakteristikas reikšmingai skyrėsi 1 tyrime, ribinę koncentraciją (9 mg/l) viršijo
50 proc. rodiklių. Bendrojo azoto tyrimai parodė 60 proc. tirtųjų atvejų viršytas ribines vertes, tiek reguliuotoje, tiek nereguliuojamoje sausinimo sistemos dalyje aiškiai išreikštų tendencijų nenustatyta, 40 proc. atvejų reguliuojamo drenažo bendrojo ir nitritinio azoto koncentracija buvo didesnė arba lygi nei kontroliniame variante. Prasčiausi rezultatai nustatyti
rugsėjo mėn. 1 dekadą. Bendrojo fosforo koncentracija drenažo vandenyje 1 atveju buvo
aukščiau norminės. Azoto koncentracijų sumažėjimą lemia denitrifikacijos procesas, vykstantis anaerobinėmis sąlygomis, pakėlus gruntinio vandens lygį. Azoto atpalaidavimą iš nitratų atlieka dirvožemio bakterijos, kai dirvožemiai yra prisotinti.
Išvados
1. Drenažo nuotėkio reguliavimas yra priemonė tausiam gamtos išteklių naudojimui. Valdant drėgmę dirvožemyje galimas teigiamas efektas didinant dirvožemio našumą ir
augalų augimo sąlygas, jis tinkamas, kaip prevencinė taršos mažinimo priemonė.
2. Drenažo vandens kokybės rodiklių nuotėkio valdymo sistemoje reikšmingų tendencijų vandens kokybei nenustatyta, apibendrinus visas tirtas charakteristikas, sumažėjimo
tendencija yra.
3. Kokybiniais drenažo vandens tyrimais nustatyta, kad reguliuojamo drenažo sistemose nitratinio azoto skirtumas nuo kontrolinio tyrimo pagal N-NO3 charakteristikas reikšmingai skyrėsi 1 tyrime, ribinę koncentraciją (9 mg/l) viršijo 50 proc. rodiklių. Bendrojo
azoto tyrimai parodė 60 proc. tirtųjų atvejų viršytas ribines vertes. Tiek reguliuotoje, tiek
nereguliuojamoje sausinimo sistemos dalyje aiškiai išreikštų tendencijų nenustatyta,
40 proc. atvejų reguliuojamo drenažo bendrojo ir nitritinio azoto koncentracija buvo didesnė
arba lygi nei kontroliniame variante. Prasčiausi rezultatai nustatyti rugsėjo mėn. 1 dekadą.
Bendrojo fosforo koncentracija drenažo vandenyje 1 atveju buvo aukščiau norminės.
4. Ddrenažo nuotėkis nereguliuojamas, pH rodo labiau rūgštinę reakciją nei reguliuojamame drenažo nuotėkio vandenyje arba 0,38 skaitinė vidutinė rodiklio vertė buvo
aukštesnė.
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Inga Adamonytė, Edgaras Varkalys, Gitana Vyčienė
The effect of regulated drainage on runoff and water quality
Summary
The changing climate is threatened with drought and therefore the sustainable use
of soil water becomes topical. In order to improve the ecological status of water bodies,
pollution of rivers with nitrogen and phosphorus compounds and organic materials must be
reduced. Improving the ecological status of water bodies, reducing the water pollution, a
possible solution is to reorganize the conventional drainage system into a regulated drainage
system.
In Lithuania drainage systems, arranged in field arrays, have a one-way operation
and are unmanageable. Due to drainage systems (which is associated with diffuse
agricultural pollution) and surface water bodies, the protection of surface water bodies is
very important in Lithuania. In order to improve the ecological status of water bodies,
pollution of rivers with nitrogen and phosphorus compounds and organic materials must be
reduced. So one of the possible solutions to reduce the amount of biogenic materials from
agricultural areas is the reorganization of the conventional drainage system into a regulated
drainage system.
Keywords: regulated drainage, soil moisure.
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Lietuvoje daugelį dešimtmečių vyko natūralių upelių vagų gilinimas ir tiesinimas didinant
jų pratakumą ir mažinant aplinkinių žemės ūkiui tinkamų plotų užtvindymą. Tokie darbai iš esmės
pakeitė ne tik jų morfometrines ir hidrodinamines sąlygas, bet suformavo ir gerokai mažiau palankias
sąlygas gyvosios gamtos bioįvairovei. Tai lėmė esminius vandens ir pakrančių augalijos bei gyvūnijos
įvairovės neigiamus pokyčius. Panašių darbų nemažai buvo atlikta ir daugelyje užsienio šalių, bet
pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau projektų, kurių tikslas – atkurti kiek galima natūralesnes
sąlygas sureguliuotuose upelių ruožuose. Vienas iš būdų – tiesių vagų dirbtinis kreivinimas.
Lietuvoje upių atstatymo darbai pradėti, parinkus pilotinius upelių ruožus, kuriuose pritaikytos priemones upelių natūraliai būklei atkurti. Siekiant įvertinti naudojamų priemonių potencialų
efektyvumą buvo pasirinktos Viešintos ir Vašuokos upių ištiesintos atkarpos, kurioms pagal natūrinius duomenis buvo sudarytas 1D hidrodinaminis modelis. Modeliavimo tikslas – nustatyti upelio
kreivinimui numatomų priemonių planinį išdėstymą, kuris užtikrintų reikiamus tėkmės greičius, galinčius sukelti dugno ir krantų eroziją, ir duotų pradžią vagos vingių formavimuisi.
Apskaičiuota, kad didžiausi greičių pokyčiai, įrengus kliūtis, atsiranda tekant tokiam debitui,
kai vandens lygis yra ties kliūties viršumi. Upelio vingiuotumo atstatymo priemonių įrengimas sudarys palankias sąlygas augalijos ir gyvūnijos įvairovės atsikūrimo procesams sureguliuotų upių renatūralizuojamose vagose.
Raktažodžiai: ištiesinti upeliai, hidrodinaminis modeliavimas, vingiuotumas.

Įvadas
Upių ir upelių kanalizavimas ir tiesinimas Lietuvoje dažniausiai buvo vykdomas dėl
vienos priežasties – šlapių žemių sausinimo. Sausinamosios melioracijos metu Lietuvoje ištiesinta apie 46 tūkst. km upelių ruožų, ir naujai iškasta per 17 tūkst. km griovių (Gailiušis
ir kt., 2001). Ištiesinus upelių vagas, buvo pakeista jų morfometrija: vagos ribos ir forma,
kranto linijos forma, dugno substratas, pakito tėkmės hidraulinės sąlygos. Ištiesinus upių
vagas, net iki 1,5–2,0 kartų padidėjo jų išilginiai nuolydžiai, o kartu ir vandens greičiai bei
nešmenų debitas. Ištiesintų upelių aukštupiuose, dėl didelio tėkmės greičio padidėjus vandens plaunamajai jėgai, intensyviai vyksta erozijos procesai, kurie lemia vagų platėjimą bei
seklėjimą. Tuo tarpu ištiesintų upelių ir žemupyje vaga dumblėja dėl tėkmės prisisotinimo
nešmenimis. Todėl ištiesintuose upeliuose su monotoniška, greita tėkme ir uždumblėjusia
vaga susidaro blogos sąlygos žuvims bei kitai ichtiofaunai įsikurti ir gyventi (Rosenberg et
al., 2000; Nakamura & Yamada, 2005; Horsák et al., 2009).
Siekiant atstatyti ištiesintų upių morfometrines, hidraulines ir ypač ekologines sąlygas, artimas natūralioms, siūloma upes renatūralizuoti. Renatūralizuojant upes suformuojamos palankesnės sąlygos natūraliai augalijai ir gyvūnijai. Todėl renatūralizacija yra būtina
sąlyga palankesnei ekologinei aplinkai formuoti. Tuo tikslu galima pasinaudoti užsienio šalių patirtimi, nes jau keli dešimtmečiai Europoje ir kituose žemynuose vykdomi upių atstatymo projektai (The river..., 1998; Coops & Geest, 2007; Morten et al., 2007; Aulaskari,
2008; Pavils, 2003, 2006, 2007; Living..., 2006; Jormola et al., 2007). Daugeliu atvejų reguliuotų upių atstatymas ar savaiminis atsistatymas apibūdina procesą, kuris gali būti apibrėžtas, kaip pilnas ar dalinis morfologinių parametrų ir ekologinių funkcijų sugrąžinimas
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žmogaus veiklos paveiktoms upėms. Tokių upių renaturalizavimo pagrindiniai tikslai yra
atgaivinti sutrikdytą gamtinę pusiausvyrą, padidinti gamtinę bioįvairovę bei pagerinti vandens kokybę.
Tikslų realizavimui naudojami įvairūs metodai ir priemonės. Upių atstatymo priemonėmis tiesiogiai keičiami tėkmės hidrauliniai, o kartu ir vagos morfometriniai parametrai.
Įvertinti jų tiesioginį ir netiesioginį poveikį vagoje vykstantiems procesams naudojamas hidrodinaminis modeliavimas (Guidelines..., 2005; Paškauskas ir kt.., 2000; Vaikasas, 2007).
Tai leidžia numatyti vagoje įdiegiamų priemonių poveikį vagos morfometrinėms ir tėkmės
hidraulinėms charakteristikoms, o tuo pačiu ir vandens augalijos bei ichtiofaunos gyvenimo
sąlygoms (Ward 1998, Ward et al., 2002; Dave, 2003).
Straipsnio tikslas – įvertinti sureguliuotų upių atstatymo priemonių poveikį vagos
formavimosi procesams.
Tyrimų metodika
Sureguliuotų ir natūralių upių ruožų identifikavimas vykdytas, remiantis georeferencinio pagrindo GIS duomenų baze GDB10LT. Tam tikslui buvo sukurtas atskiras GIS duomenų rinkinys, kuris sudarytas perkeliant iš GDB10LT upių linijinį sluoksnį Hidro_L. Tai
atlikta vizualiai arba naudojant standartines ArcGIS procedūras. Duomenų rinkinyje visos
upės buvo išskaidytos į natūralius ir reguliuotus ruožus. Natūralizuotinos sureguliuotų upelių
atkarpos buvo suskirstomos į 7 grupes, kurios išskirtos pagal upelių baseinų plotą, nuolydį
ir aplinkines teritorijas (miškas, pamiškė, laukas).
Išnagrinėjus Lietuvos upių sureguliuotus ruožus ir suskirsčius juos į grupes, pilotiniams projektams buvo parinktos 5 grupei priklausančios upės – Viešinta ir Vašuoka. Dugno
ir šlaitų plovimo greičių nustatymui pagal vagos ir šlaitų gruntus įrengus dirbtines kliūtis,
buvo sukurtas vienmatis hidrodinamikos skaitmeninis modelis naudojant HEC-RAS programinę įranga. Kliūčių modeliavimas atliktas skaičiuojant nusistovėjusią tėkmę tiriamo upelio ruože. Modelio geometrinėms charakteristikoms buvo atlikti lauko geodeziniai matavimai, kurių pagrindu sudarytas upelio ruožo skaitmeninis reljefo modelis, o iš jo naudojant
HEC Georas ir ArcGIS informacija perkelta į modelį. Sukuriami du hidrodinamikos modelio
variantai: 1 dabartinis natūralus upelio ruožas; 2 – upelio ruožas su dirbtinėmis kliūtimis.
Modelio kalibravimui ir pakraštinėms sąlygoms nustatyti buvo atlikti upelio debito ir vandens lygių matavimai naudojant hidroakustinį įrenginį StreamPro bei Trible GPS. Vagos
šiurkštumo koeficientai nustatyti vizualiai lauko tyrimų metų, vėliau tikslinami modelio kalibravimo metu. Dirbtinės kliūtys išdėstytos pasirinktuose skerspjūviuose pagal gautą projektą. Modelis kalibruotas naudojant natūralios būsenos upelį be kliūčių. Sukalibruotas modelis toliau naudojamas įvedant dirbtines kliūtis ir įvairius debitus.
Modeliavimas atliekamas apskaičiuojant tėkmės greičius nesant kliūčių ir įrengus
jas. Gauti skirtumai leidžia spręsti apie galimą įrengiamų kliūčių efektą, t. y. apie jų darbą
ardant priešingą šlaitą ir inicijuojant upelio meandravimo pradžią.
Rezultatai
Vandens telkiniai skiriasi savo gamtinėmis charakteristikomis, tad esama skirtumų
ir juose gyvuojančių vandens organizmų bendrijose. Atsižvelgiant į tai Lietuvoje vandens
telkiniai yra skirstomi į tipus, kiekvieną jų apibūdinant tokiais gamtiniais veiksniais, kurie
turi didžiausią įtaką vandens organizmų bendrijų struktūrai (Nemuno..., 2010). Upių tipai
apibūdinami trimis pagrindiniais gamtiniais veiksniais, kurie lemia didžiausius vandens organizmų bendrijų skirtumus: absoliučiu aukščiu, baseino plotu ir vagos nuolydžiu. Pagal
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Lietuvoje nustatytą upių tipologiją pasirinkti objektai – Viešinta ir Vašuoka – priklauso 3
upių tipui.
Siekiant sureguliuotas upes renatūralizuoti buvo nuspręsta jas sugrupuoti į 7 grupes
pagal gamtinę aplinką. Skirstant ištiesintų upelių atkarpas į grupes atsižvelgta į tai, kad <100
km2 upių sureguliuotų atkarpų renatūralizavimas yra susijęs su teršalų apsivalymo funkcija
pakeliui į didesnius vandens telkinius. Nuspręsta <100 km2 upelių sureguliuotose atkarpose
netaikyti inžinerinių priemonių, siekiant geros ekologinės būklės dėl tokių ekosistemų natūralaus nestabilumo, periodiško išdžiūvimo, lengvo pažeidžiamumo bei labai didelio ištiesinimo procento. Šiuose upeliuose siūloma leisti vykti švelniajai, savaiminei natūralizacijai
įrengiant tinkamas apsaugines juostas. Pirmo tipo upelių atkarpos priskiriamos pirmajai grupei. Didesniuose telkiniuose (>100 km2) jau gali būti siekiama geros ekologinės būklės (biologinės, cheminės) panaudojant inžinerines priemones. Atsižvelgiant į skirtingas mikroklimatines sąlygas ir skirtingą gamtinės įvairovės formavimosi aplinką pateikiamos upės skirstomos į grupes. Šios grupės apima visus Lietuvoje sureguliuotus upelius bei upes. Pirmajai
upelių grupei (baseino plotas iki 100 km2) priskiriama didžioji dalis sureguliuotų upelių. Dėl
didelės šios grupės sureguliuotų upelių apimties (24.371,6 km), ekologinio nestabilumo ir
kitų priežasčių šiai grupei priklausantys upeliai nenagrinėjami. 2–7 grupės upių atkarpų baseinų plotas – 100–1000 km2. 2 grupės upės teka miškinga teritorija, 3 grupės upės teka
lauku, 4 grupės upės teka pamiške. Šių trijų grupių nuolydis neviršija 0,7 m/km Tuo tarpu
5–7 grupės upės teka atitinkamai lauku, mišku, pamiške, o jų nuolydis – didesnis nei
0,7 m/km.
Išnagrinėjus Lietuvos upių sureguliuotus ruožus ir suskirsčius juos į grupes, pilotiniams projektams buvo parinktos 5 grupei priklausančios upės – Viešinta ir Vašuoka. Tai
laukais tekančios upių atkarpos, kurių nuolydis yra didesnis nei 0,7 m/km, – tai leidžia tikėtis
greitesnio ir efektyvesnio taikomų renatūralizacijos priemonių poveikio.
Modeliavimas atliekamas dviem variantais (su kliūtimis ir be kliūčių). Apskaičiuojami tėkmės greičiai nesant kliūčių ir įrengus jas. Gauti skirtumai leidžia spręsti apie galimą
įrengiamų kliūčių efektą, t.y. apie jų darbą ardant priešingą šlaitą ir inicijuojant upelio
meandravimo pradžią. Reikalingi plovimo greičiai priklauso nuo to, kokie yra gruntai konkrečioje vietoje. Nustatyta, kad didžiausi greičių pokyčiai, įrengus kliūtis, atsiranda prie mažiausio debito. Kai debitas 0,65 m3/s – tai vandens lygis yra ties numatytų kliūčių viršumi ir
tėkmės plotas labiausiai pakinta. Tada greičių pokytis įvairiose vietose svyruoja nuo 15 iki
50 procentų. Didėjant debitui vanduo teka per kliūties viršų ir jos įtaka greičiui proporcingai
mažėja. Tada greičių pokyčiai svyruoja nuo 10 iki 45 procentų. Norint, kad greičių pasiskirstymas išilgai ruožo būtų mažesnis, reikia kliūtis daryti ne vienodas, o konkrečiai atsižvelgti į kiekvieno skerspjūvio konfigūraciją. Kiekviena įrengiama kliūtis turi būti projektuojama taip, kad sumažintų visais atvejais trečdalį tėkmės skersinio pjūvio. Tačiau, jei nesiekiama to, tai gali būti ir vienodų matmenų, bet tada gilesnėse ir platesnėse vietose jų efektyvumas kartais gali būti labai menkas ir nesukelti gruntų plovimo. Greičių pokyčiai įvyksta
ne tik ten, kur įrengta kliūtis. Tai vyksta ir tarpiniuose skerspjūviuose, nes įrengus kliūtis,
vyksta hidrodinaminiai pokyčiai visoje tėkmėje. Vandens lygis dėl kliūčių kinta nereikšmingai ir tesiekia 3–7 cm, – tai reiškia, kad potvynių grėsmės požiūriu įtaka bus nereikšminga.
Apibendrinus, galima teigti, kad numatytuose atkurti upelių ruožuose taikant dirbtinių kliūčių įrengimo metodiką ir tinkamai jas išdėsčius išilgai vagos galima pasiekti tokią
tėkmės greičių variaciją, kuri sukels pradinius vagos deformacijos procesus ir inicijuos upelio meandravimą. Kaip procesas vystysis toliau, vienmatis nusistovėjusios tėkmės modelis
neleidžia įvertinti, tačiau gauti rezultatai rodo, kad pasirinkta metodika leidžia greitai ir su
nedidelėmis išlaidomis parinkti tinkamas natūraliam upelio atsistatymui priemones.
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Išvados
1. Atlikus Lietuvos ištiesintų upių duomenų bazės analizę, nustatyta, kad Lietuvoje
ištiesintos upės yra 1–3 tipo.
2. Ištiesintos Lietuvos upių atkarpos atsižvelgiant į upės tipą, nuolydį, gretimai
esančią žemėnaudą (miškas, pamiškė, laukas) suskirstytos į 7 grupes.
3. Pirmojo tipo upelių atkarpos priskiriamos pirmai grupei.1 grupės sureguliuotiems upeliams (A<100 km2) siūloma taikyti savaiminę arba švelniąją natūralizaciją. Didesnėse sureguliuotose upėse (>100 km2) atsižvelgiant į skirtingas mikroklimatines sąlygas ir
skirtingą gamtinės įvairovės formavimosi aplinką išskirtos 2–7 grupės ištiesintų upių atkarpų, kurioms siūloma taikyti dalinę renatūralizaciją panaudojant bioinžinerines priemones.
4. Nustatyta, kad didžiausi greičių pokyčiai, įrengus kliūtis, atsiranda prie mažiausio debito (0,65 m3/s). Tuomet vandens lygis yra ties numatytų kliūčių viršumi ir tėkmės
plotas labiausiai pakinta. Šiais atvejais greičių pokytis įvairiose vietose svyruoja nuo 15 iki
50 %.
5. Vandens lygis dėl kliūčių kinta nereikšmingai ir tesiekia 3–7 cm, – tai reiškia,
kad potvynių grėsmės atžvilgiu įtaka bus nereikšminga.
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Raimundas Baublys, Ramūnas Gegužis, Antanas Dumbrauskas
The rehabilitation experience of regulated rivers in Lithuania
Summary
Channelization is the deepening, clearing and straightening of meandering streambeds resulting in increase of water flow velocity and the rate at which water is drained away
from agricultural land. Channelized and straightened streams have better hydrodynamic parameters and different morphological properties, but at the same time cause more unfavourable conditions for natural biodiversity along stream beds and banks reducing the amount
of vegetation which means less food and cover for wildlife. Most of the West European
countries have a good practice for restoring of channelized rivers. This experience is quite
new in Lithuania and starting with pilot projects. The most important purpose of these projects is to choose the appropriate restoration measures and evaluate their effectiveness under
conditions of dense channel network and tile drainage systems in Lithuania. Two channelized streams, selected for a pilot project are discussed in this paper. The main purpose is to
restore stream meandering with minimal efforts allocating artificial obstructions at a right
place and reach the necessary stream velocities to initiate the stream bed deformation. For
this purpose detailed channel geometry data were collected and 1D hydrodynamic model
applied. The results of different scenarios revealed that installed obstructions can accelerate
deformation processes, initiate the meandering process and at the same time it will not have
any significant effect on the agricultural land along restored stream.
Keywords: regulated streams, streams restoration means, meandering.
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MODERN APPROACHES FOR THE BIOLOGICAL CONTROL OF INVASIVE PESTS
AND DISEASES IN EUROPE
Kateryna V. Davydenko1, 2
1 Kharkiv Zooveterinary Academy
2 Swedish University of Agricultural Sciences
Application of biological control agents for integrated pest and disease management opens a
new era of biopesticides and introduces modern strategies for biocontrol of harmful invasive species.
Biological control agents are living organisms that interfere the activity of other living organisms and
encompass a wide range of organisms - vertebrates, insects, mites, plants, fungi, bacteria and viruses.
In this review, different biological control methods and their impact on forest ecosystems are discussed with a special emphasis on advantages and disadvantages of using biological control agents, and
evaluation of economic and ecosystemic impacts of this method. Moreover, modern approaches available for the biological control of pests and diseases by natural and introduced enemies, and economic
evaluation of natural, classical, augmentative and conservation biological control types are introduced.
Keywords: classical and augmentative biological control, biological control agents, predators, entomopathogens, invasive species

Introduction
Invasive pests and fungal pathogens cause significant damage to forests worldwide.
In recent years, there is a growing problem of emergence of new dangerous and destructive
forest tree diseases and pests also in Europe. The significant increase in amount of new invasive pests and pathogens pose a serious threat to forestry in Europe; for example, Dothistroma needle blight disease, ash dieback etc. Moreover, it is widely accepted that ongoing
climate change will have serious impacts on susceptibility of forest trees to attacks by pests
and pathogens (indigenous as well as alien) (Santini et al., 2013).
Largely uncontrollable import of plants and other commodities, especially from
other continents, led to the risk for potential pathway of introduction through the infested
goods. The management of risks posed by forest pests and diseases in Europe is based on an
open plant health regime. This means that any plant and plant product can be introduced into
EU, which may cause an unacceptable phytosanitary risk. Moreover, the vast majority of
plants and plant products for which the phytosanitary risks have been evaluated as acceptable, can be freely introduced to the EU zone together with associated pests and pathogens.
Biological control for the management of pests and diseases is understood as use of
natural enemies or antagonists to control populations of harmful/unwanted organisms and to
reduce their negative impact. A term biological control encompasses a broad range of simultaneously carried out pest and pathogen management strategies and scientific activities.
Furthermore, the huge number of organism species are involved in the biological control –
both as targets and as agents - ranging from viruses and bacteria to insects and animals.
Biological control is a fundamental element of integrated pest and pathogen management
especially for invasive species. Understanding the risks and potential pathways of pest or
pathogen introduction helps with development of protocols for their biological control,
survey techniques and diagnostic tools.
The aim of the present study was to compile a brief review of publications and our
own data on modern methods for biocontrol of both indigenous and invasive forest species
in Europe, summarizing of practical guidelines for pest and disease management and identification.
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Materials and Methods
The literature review was done using freely available data and sources from Web of
Science database and websites of COST Actions focusing on invasive species: PERMIT,
FRAXBACK, DIAROD, Global Warning and PINESTRENGHT, with provided relevant
links. The main objectives of these COST Actions were to generate comprehensive understanding of invasive species phenomenon, and to elaborate practical guidelines for sustainable
management of forest stands in Europe including possible ways for biocontrol. Also, the
BIOCAT database of introductions of insect biological control agents for the control of insect pests (Cock et al., 2016) was consulted.
Results
Global plant security is vulnerable due to massive growth of the human population,
changes in global climate, the emergence of novel/more virulent pathogens and invasive
pests (Velivelli et al., 2014). Biological control agents (BCAs) are used as part of an integrated plant protection management system and they are mostly chemical-free, sustainably
produced and environmentally friendly.
Biological control has been in use for at least 2000 years, but modern use started at
the end of the nineteenth century (van Lenteren et al., 2018). Nowadays we distinguish four
different types of biological control - natural, conservation, classical and augmentative biological control (Cock et al., 2010; van Lenteren et al., 2018).
Natural biological control is an ecosystem service through which harmful organisms
are reduced by naturally occurring beneficial organisms (local natural enemies) without any
rapid human interference. This type of the biological control, in economic and ecological
terms, constitutes the greatest contribution to the integrated plant protection system (van
Lenteren et al., 2018).
Conservation biological control is focused on plant diseases mostly and the key role
of the natural antagonistic microorganisms to suppress plant diseases in soil and plant waste,
as well as plant resistance to pest and pathogens (Mendes et al. 2011). Conservation biological control imply human activity towards protection and stimulation of natural enemies
that defines a main strategy for sustainable development and respects ecological equilibrium
(van Lenteren et al., 2018).
Classical biological control (CBC) includes natural biological agents that are introduced together with invasive pests or pathogens – have been carried unintentionally or
brought intentionally from a country or area of origin of the pest/pathogen.
Augmentative biological control (ABC) involves releasing insects or other invertebrate or microbial entomopathogenic agents in large quantities to decrease the number of pests
sharply. To compare with classical method, augmentative control has been successfully carried out against pests using indigenous insects (predators and parasitoids).
According to Leverten et al. (2016) nowadays augmentative biological control is
applied in areas covering more than 30 million ha worldwide. On competitive world commercial market of BCAs, Europe clearly ranks first in terms of quantities consumed. North
America has the largest sales of microbial biocontrol products, while the strongest growth
in use of augmentative biological control, particularly of microbial agents, is taking place in
Latin America, followed by Asia (van Lenteren et al., 2016).
Cock et al. (2015, 2016) compiled a database called BIOCAT of over 7,000 classical
biological introductions up to 2006. According to the updated BIOCAT database, 2,677 different BCAs have been applied against at least 763 pests in 146 different countries. The 12
biggest users of BCAs with more than 100 BCAs released are: USA, Australia, Canada, New
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Zealand, South Africa, UK, Fiji, Mauritius, India, France, Israel and Guam. Cock et al (2016)
demonstrated that 32.6% of the applied BCAs were successfully used for control of 172
different pest species.
The modern DNA-based approaches for screening of potential biocontrol agents for
introduction allowed to skip testing of a huge number of species and to use only organisms
with a high potential for bioaccumulation and resistance to biological transformation. Since
1970-ies, more and more countries started to introduce classical and augmentative biocontrol
to their integrated plant protection systems. Positive trends showed the opportunity for most
countries to optimize the successful outcomes and allowed to increase confidence in classical
biological control using international and even intercontinental experience to develop strategies for management of invasive pests and pathogens in recent years (Cock et al., 2015,
2016).
Discussion
In this review, we tried to weight the advantages and disadvantages of biocontrol,
to discuss limitations, problems and challenges involved in integrated plant protection strategies.
The main advantages of natural biological control are absence of pest resistance
against arthropodous natural enemies and a short interval between the release of biocontrol
agents and occurrence of a noticeable effect on target pest populations.
In augmentative biological control, production/propagation of BCAs is not very
expensive enabling large mass rearing and production of insects as BCAs. Moreover, as
advantages of this type of biological control could be mentioned proper quality control and
handy release methods. Moreover, using natural enemies as BCAs for augmentative biological control provides availability of many control agents for numerous pests. Since the introduction of vedalia beetle (Rodolia cardinalis) to control the cottony cushion scale (Icerya
purchasi) in California in 1886, over 6,000 introductions of more than 2,000 insect BCAs
have been carried out worldwide to control insect pests (Kenis et al., 2017).
Most biocontrol strategies apply so-called ‘macrobial’ agents such as insects (predators, mites, nematodes etc.) and ‘microbial’ agents (bacteria, viruses and fungi). The vast
majority of BCAs should be applied at the early stages of pest development or massive outbreaks to reach positive effects with maximum benefits before pests or pathogens increase in
large number. If BCAs have to be used again at the later stages of pest or disease outbreaks,
positive effect may be reduced and/or postponed, and density of pest/pathogen populations
may still increase for some time (Postma et al., 2008). A number of case studies have illustrated the environmental and economic benefits of BCAs even on later stages of pest or disease outbreaks, and extensive reviews of these case studies now constitute a broad
knowledge base (Gutierrez et al., 1999; Postma et al., 2008; Garnas et al., 2012).
The introduction of rational approaches for the environmental risk assessment of
alien biocontrol agents is the most important decision in the biological plant protection strategy. Furthermore, successful application of BCAs strongly depends on investment in research and preliminary risk assessment, as well as on political decisions to reduce application
of chemical pesticides in plant protection.
In today's dynamic and resource-constrained environment, another equally important dimension for effective pest management is beginning to emerge. This dimension includes maximizing the positive economic benefits and minimizing the costs. For instance, the
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cost–benefit ratio for classical biological control is highly favorable (1 : 250) and for augmentative control is similar to that of insecticides (1 : 2–1 : 5), with much lower development
costs (Bale et al., 2008).
As regards biological control in forestry sector, forest plantations in Europe are largely threatened by both indigenous and alien/invasive insect pests and pathogens. Indigenous pests and pathogens quickly adapt to currently ongoing rapid climate changes thus
increasingly threatening less adaptive forest trees, while alien/invasive species have to adapt
both to new host tree species and to new climatic conditions. Wingfield et al. (2015) proposed that use of non-native trees for afforestation is quite successful during the first years after
plantation establishment due to absence of co-evolved pests from natural distribution range
of the respective tree species and inability of local pests and pathogens to rapidly overcome
defensive mechanisms of the “unknown” tree species. However, such forest plantations may
be severely damaged, when indigenous pests finally overcome resistance of the introduced
trees, or when co-evolved pests are accidentally introduced to the areas of those plantations
(Wingfield et al., 2008, 2015).
In recent decades, Europe has put extensive efforts to use BCAs against both native
and invasive forest pests and pathogens. Numerous research projects have focused on longterm biocontrol programs and search and development of new BCAs. Outbreaks of a large
number of pest species have been successfully suppressed by a release of entomophagous
predators (Cock et al., 2015; 2018). For instance, growing populations of the red turpentine
beetle, Dendroctonus valens, and the great spruce bark beetle, D. micans, were successfully
suppressed by a predator Rhizophagus grandis in many European countries (Lukášová et al.,
2014; Gent et al., 2017).
The strategy for controlling pine wilt disease in China, caused by the pine wood
nematode (Bursaphelenchus xylophilus) is to manipulate the nematode’s vector Monochamus alternatus using mass rearing of its natural enemy Dastarcus helophoroides. As a result,
in M. alternatus population treated with D. helophoroides, 92.6% of the beetles were parasitized in the first year of releasing (Yang et al., 2014). An outbreak of an invasive beetle
emerald ash borer (Agrilus planipennis) led to a massive ash dieback in North America,
Russia and other countries when it was introduced to North America from China (Herms &
McCullough, 2014; Selikhovkin et al., 2017). Natural enemies of the emerald ash borer have
been investigated, and seven species having a high potential for biocontrol of this pest were
found in China and North America (Herms & McCullough, 2014; Yang et al., 2014).
During last decades, the role of entomopathogenic viruses in biological plant protection has been acknowledged, and rates of production and application of commercial virus
pesticides have increased (Lecay et al., 2015). Among the different groups of entomopathogenic viruses, Baculoviridae have shown the greatest potential in biocontrol, thus this group
has deserved the largest research efforts (Miller, 1997; Meshkova, 1998, 2010). For instance,
fall webworm (Hyphantria cunea), gypsy moth (Lymantria dispar), pine and fir sawflies
(Neodiprion lecontei, N. sertifier, N. abietis, Diprion pini) have been sustainably controlled
by nucleopolyhedroviruses (NPV) and granuloviruses (both belong to family Baculoviridae)
against the pest’s larval stage (Meshkova 1998, 2010, Lecay et al., 2015). Most of lepidopteran-specific nucleopolyhedroviruses and granuloviruses have been commercially developed resulting in production of more than 30 names of biological pesticides worldwide (Lecay
et al., 2015).
Only a small number of species of entomopathogenic bacteria have been used for
development of commercial biopesticides. These include Bacillus thuringiensis (some
subspecies), B. sphaericus, Paenibacillus spp., and some other species B. thuringiensis
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subsp. kurstaki is the most widely used for control of insect pests that damage agricultural
crops and forest trees (Meshkova, 2010; Lecay et al., 2015).
Several species of entomopathogenic fungi are important constituents of forest ecosystems and may be used as BCAs against forest pests. For example, Beauveria bassiana
and Metarhizium anisopliae are commonly found to parasitize insect larvae and/or adults;
these fungi therefore were used to develop commercial preparates for plant protection against insect pests (Bidochka et al., 2001; Chandler et al., 2008). An example of combining
fungal BCAs with a disinfestation treatment is described by Garibaldi et al. (2003), where
strains of Trichoderma and Fusarium showed good efficacy in suppressing Phytophthora
cryptogea, an oomycete that causes root rot in strawberries, fruit trees and ornamentals.
Use of biological control agents as a key component of a ‘systemic approach’ to the
integrated pest management led to a reduction in usage of pesticides. Current studies indicate
that combining of different co-acting BCAs may be highly effective in reduction of pest and
pathogen populations, often providing long-term effects (Cock et al, 2018; van Lenteren et
al., 2018).
A variety of approaches in biological control is used in modern forest protection. The
choice and evaluation of biological control strategies may vary across different countries
and climatic zones. Forest ecosystems are vast, diverse, long-lived and more or less stable
in space and time, so the effect of applied biological control strategies in forest ecosystems
is not easy to evaluate. High biodiversity in forest ecosystems ensures existence and may
allow introduction of complexes of natural enemies of tree pests and pathogens. However,
these ecosystems’ features may also make introduction and adaption of newly introduced
BCA species more complicated; thus, permanent studies focused on long-term effects of
these introductions are highly desired.
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Kateryna V. Davydenko
Šiuolaikiniai biologinės augalų kenkėjų ir patogenų kontrolės būdai Europoje
Santrauka
Taip vadinamų biologinės apsaugos (kontrolės) agentų panaudojimas biopesticidų gamybai ir integruotai augalų kenkėjų ir patogenų kontrolei – modernus ir perspektyvus būdas
užkirsti kelią nepageidaujamų (dažniausiai invazinių) rūšių plitimui ir sumažinti pastarųjų
daromai žalai. Biologinės apsaugos agentai – gyvi organizmai (stuburiniai, vabzdžiai, erkės,
augalai, grybai, bakterijos ar virusai), gebantys vienaip ar kitaip sutrikdyti žmogui ir aplinkai
žalą darančių organizmų (pirmiausia – vabzdžių-kenkėjų ir patogeninių mikroorganizmų)
dauginimąsi, plitimą ir kitas gyvybines funkcijas. Šioje apžvalgoje pristatomi ir aptariami
įvairūs biologinės kontrolės būdai ir jų poveikis miško ekosistemoms, įvertinant biologinės
apsaugos agentų panaudojimo privalumus ir trūkumus. Taip pat, pristatomi ir ekonominiu
aspektu įvertinami keturi pagrindiniai šiuo metu taikomi biokontrolės būdai – natūralus, klasikinis, papildantysis ir apsaugantis, panaudojant natūralius bei introdukuotus nepageidaujamų organizmų priešus.
Raktažodžiai: klasikinė ir papildančioji biologinė kontrolė, biologinės apsaugos
(kontrolės) agentai, augalų kenkėjai, ligos, entomopatogenai, invazinės rūšys.
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ŠAKIŲ RAJONO TOP50_LT DUOMENŲ RINKINIO ATNAUJINIMAS
Daiva Gudritienė1,2, Vilma Šalkauskienė1,2, Edita Abalikštienė1
1 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2 Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnio tema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kompiuterinės kartografinės programos suteikia galimybę erdvinius geografinius duomenis panaudoti praktiškai visose žmogaus veiklos srityse. Dėl šios priežasties erdvinių duomenų kaupimas ir atnaujinimas yra labai svarbi viso pasaulio visuomenes veiklos dalis, kadangi nuo šios veiklos priklauso tolimesnė visuomenės vystymosi
pažanga, įvairūs projektavimo bei planavimo sprendimai.
Viena svarbiausių kartografijos sričių yra georeferenciniai duomenys, nes jie tarnauja objektų erdvinei padėčiai nurodyti, pagrindu sudarant teminius duomenų rinkinius, o taip pat saugumo
užtikrinimui, kadangi patikimi georeferenciniai duomenys būtini kariškiams. Dėl paminėtų priežasčių
savalaikis duomenų atnaujinimas yra būtinas.
Tyrimo tikslas – atlikti Šakių rajono 2013–2016 metų TOP50_LT duomenų rinkinio erdvinių
duomenų kaitos analizę.
Tyrimo objektas: Šakių rajono 2013 metų TOP50_LT duomenų rinkinys.
Uždaviniai : atnaujinti Šakių rajono 2013 metų TOP_50LT žemėlapio duomenų informaciją
taikant 2016 metų ORT10_LT žemėlapio kameralaus interpretavimo duomenis; atlikti Šakių rajono
erdvinių duomenų kaitos analizę 2013–2016 metais.
Nustatyta, kad iš plotinių objektų labiausiai kito miško teritorijų plotai, jų padidėjo 840,74
hektarais. Iš linijinių sluoksnių didžiausi pokyčiai nustatyti kelių sluoksnyje. Kelių ilgių suma išaugo
nuo 1324,25 iki 1412,42 kilometrų. Buvo sukurti 335 nauji taškiniai objektai, iš kurių 134 yra augalų
taškiniai objektai, 87 sodybos, 85 pastatai, 18 bokštų bei 11 kitų. Bendras šių taškinių objektų skaičius
nuo 2013 metų iki 2016 metų išaugo nuo 2196 iki 2531vieneto. Beveik visų objektų didėjimas vyko
dirbamosios žemės sąskaita, jos plotas ženkliai sumažėjo.
Raktiniai žodžiai: TOP_50LT, erdviniai duomenys, Šakių rajonas.

Įvadas
Pastaruoju metu georeferenciniai kartografiniai duomenys, jų atnaujinimas, pateikimas yra labai svarbūs, nes tarnauja pagrindu planuojant, projektuojant bei analizuojant žemės dangos kaitos procesus (Gudritienė, 2016). Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas nustato kartografavimo darbų valdymą, geografinių informacinių sistemų
duomenų rinkinių sudarymo principus bei ypatumus (Lietuvos...2001). Erdviniai duomenys – tai skaitmenine forma pateikti duomenys, apibūdinantys geografinę padėtį, formą, tarpusavio ryšius ir unikalumą apie analizuojamą objektą. (Papišienė, 2014; Kalantaitė, 2010).
Žemėlapiui sukurti reikia matematiškai transformuoti tam tikrą realaus pasaulio dalį į apibendrintą reprezentatyvų vaizdą. Tokio vaizdavimo pavyzdžiu gali būti spausdinami žemėlapiai arba kompiuteriniai (skaitmeniniai) žemėlapiai. Abu šie žemėlapiai kuriami pasitelkiant kompiuterinį vizualizavimą. (Papišienė, 2014). Šiuolaikinės technologijos kelia naują
perversmą kartografijos srityje. Kartografijoje labai dažnai galima išgirsti teiginį: „erdviniai
duomenys“. Savo ruožtu geoobjektai yra traktuojami, kaip realaus pasaulio abstrahuoti objektai, turintys erdvinį projektyvumą, aprašomi koordinatėmis ir jų tarpusavio ryšiais. Vienas iš svarbiausių yra TOP_50LT – skaitmeninis vektorinis topografinis žemėlapis, nes jo
duomenis plačiai naudoja kariškiai bei kitų sričių specialistai (GIS...2015).
Tyrimo tikslas – atlikti Šakių rajono 2013–2016 metų TOP50_LT duomenų rinkinio erdvinių duomenų kaitos analizę.
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Tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
1. Atnaujinti Šakių rajono 2013 metų TOP_50LT žemėlapio duomenų informaciją
taikant 2016 metų ORT10_LT žemėlapio kameralaus interpretavimo duomenis;
2. Atlikti Šakių rajono erdvinių duomenų kaitos analizę 2013–2016 metais.
Tyrimo objektas – Šakių rajono 2013 metų TOP50_LT duomenų rinkinys.
Tyrimo metodika. Tyrimui atlikti taikyti šie tyrimo metodai:
- literatūros šaltinių analizė;
- kartografinės medžiagos analizė;
- duomenų lyginimoji analizė.
Literatūros šaltinių analizės metu aptarti kitų autorių atliktų tyrimų duomenų rezultatai, turimų lazerinio skenavimo duomenų tikslumas Lietuvoje. Kartografinės medžiagos
analizės metu buvo atnaujinti turimi kartografiniai duomenys taikant naujausią 2016 metų
ortofotografinio žemėlapio kameralųjį interpretavimo būdą bei ArcGis programa atlikta duomenų palyginamoji analizė ir nustatyta duomenų kaita. Duomenys apdoroti ArcGis ir Mikrosoft Exsel programomis, pateikti informatyvūs paveikslai.
Rezultatai
Darbe, kaip pagrindas buvo naudojamas Šakių rajono 2013 metų topografinis žemėlapis (TOP_50LT sluoksnių informacija), taikant 2016 metų ortofotografinį žemėlapį georeferenciniai duomenys buvo atnaujinami. Tyrimo metu buvo atnaujinti šie Šakių rajono
TOP_50LT erdvinių duomenų sluoksniai: linijinis kelių sluoksnis KELIAI; linijinis hidrografinis sluoksnis HIDRO_L; linijinis augalų sluoksnis AUGAL_L; plotinis sluoksnis
PLOTAI; taškinis augalų sluoksnis AUGAL_T; taškinis pastatų sluoksnis PATATAI_T; taškinis sodybų sluoksnis SODYBOS_T; taškinis sluoksnis KITI_T; taškinis bokštų sluoksnis
BOKŠTAI (1 pav.).

1 pav. a – 2013 metų duomenys; b – 2016 metų atnaujinti duomenys
Fig. 1. A - the data of 2013; b - the updated data of 2016
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Atnaujinus duomenis, buvo atlikta Šakių rajono pradinių ir gautų duomenų statistinė
analizė ArcGis programa (2 pav.). Nustatyta, kad 2013 metų kelių linijinio sluoksnio duomenų atributų lentelėje buvo 2990 atributų. Atlikus redagavimą bei atnaujinimą, buvo sukurti 273 nauji kelių linijinio sluoksnio atributai ir bendras jų skaičius po redagavimo siekė
3263, o bendras kelių ilgis yra 1412,42 kilometrų, bendra kelių suma siekia 1324,25 kilometrų.

2 pav. Statistinių duomenų palyginimo pavyzdys ArcGis programiniame lange
Fig.2. An example of a comparison of statistics in the ArcGis software window
Iš statistikos paveikslo matoma, kad 2016 metų duomenimis trumpiausio ir ilgiausio
kelių ilgiai liko nepakitę, tačiau bendras kelių sluoksnių ilgis išaugo 88,17 kilometrų. Šį kelių
ilgio prieaugį galima sieti su naujų kelių tiesimais bei kito nekilnojamojo turto statyba.
Toliau buvo analizuojami augalų linijų sluoksnio statistiniai duomenys. Analizuojant jų kiekį nustatyta, kad jų skaičius padidėjo nuo 34,72 kilometrų 2013 metais iki 108,44
kilometrų 2016 metais.
Analoginiu būdu lyginti hidrografijos linijų sluosnio statistiniai duomenys. Pirminiais duomenimis hidrografijos linijų buvo 3516. Atliekant atnaujinimą buvo nustatyti keli
nauji grioviai, keli buvo ištrinti, keli atskiri grioviai buvo sujungti į vieną sistemą. Pagal
atnaujintus duomenis matoma, kad jų padaugėjo trimis vienetais ir bendras jų ilgis siekia
3519 kilometrų.
Analizuojant duomenis buvo nagrinėjamas ir plotų sluoksnis.Į šį sluoksnį patenka
miškai, užstatytos teritorijos, medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos, vienkiemių bei sodybų teritorijos, kūdros ir tvenkiniai. Pagal 2013 metų duomenis jų rasta 1152 objektai.
Bendras jų plotas užima 9783,05 hektarus. Mažiausias iš plotų yra 0,00001 hektaro. Tai medžiais ir krūmais apaugusi teritorija. Didžiausias plotas užima ganėtinai daug – 3755,54 hektarų. Tai miško teritorija. Nagrinėjant 2016 metų plotų sluoksnio duomenis nustatyta, kad jų
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bendras skaičius padidėjo 314 naujų objektų ir siekia 1466. Jų didžiausias plotas nepakito ir
siekia 3755,54 hektarus, mažiausias plotas taip pat nepakito ir sudaro 0,00001 hektaro.
Bendra plotų suma išaugo ir siekia 11105,70 hektarus, kadangi buvo braižoma daug miško
plotų, užstatytos teritorijos bei hidrografijos plotų.
Išnagrinėjus visus 2016 metų plotinius statistinius duomenis nustatyta, kad didžiausią teritorijos dalį užima miškai. Jie sudaro 6550,66 hektarus. Miškų suskaičiuota 385. Didžiausias jų yra 3755,53 hektarų, o mažiausias – 0,002 hektarų. Taip pat nustatyta, kad
1516,16 hektarų užima užstatytos teritorijos. Jų yra 186. Mažiausia yra 0,0002 hektarų ploto,
didžiausia – 407,40 hektarų. Vienkiemių bei sodybų nagrinėjamoje teritorijoje yra 35. Jų
bendras plotas sudaro 51,22 hektarus. Mažiausia jų – 0,13 hektarų, didžiausia – 3,59 hektarų.
Medžiais ar krūmais apaugusių teritorijų yra 454. Bendras jų plotas siekia 2789,52 hektarų.
Mažiausia teritorija yra 0,00001 hektarų, didžiausia – 60,82 hektarų. Taip pat atnaujintuose
duomenyse yra 21 tvenkinys, kurių bendras plotas yra 132,74 hektarai. Mažiausias tvenkinys
užima 0,17 hektarų, didžiausias – 38,91 hektarų plotą. Kūdrų yra 433. Bendras jų plotas
lygus 65,40 hektarams.
Galiausiai buvo atlikta Šakių rajono 2013 -2016 metų plotų pokyčių analizė. Nustatyta, kad labiausiai pakito miško teritorija. Iš 5709,92 hektarų ploto miško teritorija padidėjo
840,74 hektarų ir gautais duomenimis sudaro 6550,66 hektarų plotą. Taip atsitiko todėl, jog
mažus medžių ir krūmų teritorijų plotus jungėme prie šalia esančios miško teritorijos. Taip
pat koregavome bei braižėme naujų miškų plotus. Medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos
bendras plotas sumažėjo 311,63 hektarais – iš 3101,15 gavome 2789,52 hekarų. Užstatytos
teritorijos plotas ženkliai padidėjo – iš 1089,45 hektarų padidėjo 426,71 hektarais ir naujais
gautais duomenimis užima 1516,16 hektarų. Vienkiemių bei sodybų plotai iš viso padidėjo
19,45 hektarais. Iš buvusios 31,77 hektarų teritorijos padidėjo iki 57,22 hektarų ploto. Kūdrų
plotai taip pat padidėjo 23,38 hektarais – iš 42,02 hektarų atnaujintais duomenimis gavome
65,40 hektarus. Tvenkinių plotas padidėjo 22,37 hektarais – iš 110,37 hektarų padidėjo iki
132,74 hektarų. Beveik visų objektų didėjimas vyko dirbamosios žemės sąskaita, jos plotas
ženkliai sumažėjo.
Išvados
1. Nustatyta, kad iš plotinių objektų labiausiai kito miško teritorijų plotai, jų padidėjo 840,74 hektarais.
2. Iš linijinių sluoksnių didžiausi pokyčiai nustatyti kelių sluoksnyje. Kelių ilgių
suma išaugo nuo 1324,25 iki 1412,42 kilometrų.
3. Buvo sukurti 335 nauji taškiniai objektai, iš kurių 134 yra augalų taškiniai objektai, 87 sodybos, 85 pastatai, 18 bokštų bei 11 kitų. Bendras šių taškinių objektų skaičius nuo
2013 metų iki 2016 metų išaugo nuo 2196 iki 2531vieneto.
4. Beveik visų objektų didėjimas vyko dirbamosios žemės sąskaita, jos plotas ženkliai sumažėjo.
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Daiva Gudritienė, Vilma Šalkauskienė, Edita Abalikštienė
The geographical information TOP50_LT update for the Šakiai town
Summary
Research object: year 2013 TOP50_LT data collection in Šakiai district.
The purpose of this research – to perform the year 2013 TOP50_LT spacial database
update of Šakiai district while referring to the year 2016 ORT10LT map data interpretation.
The following tasks were raised for this research: to perform an overview of spacial
data of the existing Lithuanian territory; to perform the year 2013 Šakiai district TOP50_LT
spacial database update while referring to 2016 ORT10LT map data interpretation; to perform the spacial data range analysis of the Šakiai district during the years 2013-2016.
Research methods – this paper analyses legal regulation documents as well as various scientific, specialised and foreign literature sources. The paper also analyses the cartographic history, Lithuanian (as well as foreign) spacial data and its possible uses and looks
at the legislations governing this area. ArcMap 10.2.2 software and computer databases were
used to aid the completion of this paper, while topographical and orthophoto maps were also
analysed. While researching the geographical map data, scientific methods such as comparison, modelling, summation and graphical visualisation were used. In the process of updating the topographical map, various cartographic material was referred to as well as methodological advice and orthophotographs. The comparison analysis of the received data is
complete.
Results – linear, areal and point layers of spacial data of the years 2013-2016 were
updated and analysed for the Šakiai district. Major changes were identified in the forest areas
as well as the linear road layers. Based on this information, it can be assumed that nature and
our environment is constantly changing and therefore it is extremely important to keep updating the digital spacial data.
It was established that out of all areas, the plot area of forest changed the most. It
increased by 840.74 hectares. Out of all layers, the largest changes were found in the layer
of roads. The number of road lengths has increased from 1324.25 to 1412.42 kilometers. 335
new point objects were created, of which 134 are point objects of plants, 87 homesteads, 85
buildings, 18 towers and 11 other objects. The total number of these point objects from 2013
to 2016 increased from 2196 to 2531 units. The increase of almost all objects took place at
the expense of the cultivated land, therefore the area of it significantly decreased.
Keywords: TOP_50LT; spatial data, Šakiai district.
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FRESH CHIPS FOR HEATING PLANTS
Risto Lauhanen, Juho Lahti, Tapani Tasanen
Seinäjoki University of Applied Sciences, Finland
Seinäjoki University of Applied Sciences, University of Vaasa, and University of Helsinki
have carried out the project called “Tuohi” in 2016-2018. European Funds for the Development of
Rural Areas as well as the forest-owner associations, ELY-center of South Ostrobothnia and the
energy companies financed this project.
Keywords: energy wood supply chain, Finland, fresh-felled energy wood, heating plant,
wood chips.

Introduction
Wood chips as fuel in heating plants are considered to be the better, the drier they
are (e.g. Kärkkäinen 2007, Lauhanen et al. 2014, Nurmi 1997, 2014). The prevailing way to
take advantage of forest energy in drying and storage, however, is associated with inefficiency (Lahti et al. 2016).
The period between the harvesting time and the time for the final use of energy wood
may be almost two years. Long storage time binds up the capital and adds the interest expenses of entrepreneurs. On the other hand, a long time of storage causes the loss of heating
value of energy wood by the natural energy wood decomposition process (Routa and Sikanen 2014). Therefore, it would be cost-effective to get energy wood as soon as possible from
forest to the power plants (Lahti et al. 2016).
Materials and Methods
Kauhavan Kaukolämpö Ltd’s district heating plant has tested in its heat production
wood chips made of freshly-felled energy wood with moisture content of about 50%. The
heating plant of 10 MW boiler size is equipped with a condensing flue gas cleaning and heat
recovery system. (Lahti et al. 2016).

Fig. 1. Kauhavan Kaukolämpö Ltd’s 10 MW heating plant for district heating
1 pav. Dešimties megavatų Kauhavan Kaukolämpö Ltd rajoninė katilinė
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Fig. 2. Caligo flue gas scrubber and heat pump. The flue gas moisture of fresh wood acts
as an effective heat exchanger when the flue gases are washed, and the energy is recovered in the heat transfer system (www.caligoindustria.com)
2 pav. Caligo dujų plautuvas ir šilumos siurblys. Šviežios medienos dūmų drėgmė veikia
kaip veiksmingas šilumokaitis, kai išmetamosios dujos yra plaunamos, o energija yra
išgaunama šilumos perdavimo sistemoje (www.caligoindustria.com)
Results
Practical tests at Kauhava district heating plant have shown that the total plant power
output has increased, and the consumption of chips has reduced during the use of freshlyfelled wood, compared to the conventional use of chips made of dried wood. According to
preliminary tests carried out in the heating plant, the additional capacity has risen by even
about 30% compared to the rated power of the boiler.
In addition to new boiler technology, three more explanations can be found for the
growth of boiler at Kauhava heating plant:
 Freshly-felled and frozen energy wood components have not had time to evaporate
and loose definitively the high energy potential bound in the volatile extractives
during a short storage time period.
 Burning the extractives of fresh wood chips produces enough energy to replace the
energy needed to evaporate the moisture, even if the wood material is frozen.
 The flue gas moisture of fresh wood acts as an effective heat exchanger when the
flue gases are washed, and the energy is recovered in the heat transfer system. The
heat pump recovers energy from water vapor, which is then transferred to the district heating network.
Small-sized and delimbed stems of the young pine and birch stands were used for
chipping in the tests. The energy wood supply chains for fresh-wood chips were compared
to the supply chains of dry wood chips.
The project carried out calculations on the profitability of the procurement of wood
chips (Laitila 2005, Lauhanen et al. 2014). In these calculations, the costs in the supply chain
consisted of: the stumpage price of energy wood stems, costs of logging operations in forest
34

MIŠKININKYSTĖ, KRAŠTOTVARKA IR APLINKOS INŽINERIJA ŠIANDIEN IR ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE
FORESTRY, LANDSCAPE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING TODAY AND IN THE PERSPECTIVE

as well as costs of storage and chipping operations and transportation of chips or stems to
the heating plant. (Laitila 2005, Lauhanen et al. 2014).
The use of fresh wood chips at heating plant will cause significant changes in the
wood energy price formation as well as in harvesting and storage logistics practices.
Nevertheless, the current calculation formulas for calorific values do not give proper results
when using fresh wood chips. New energy calculation formulas are needed to achieve a fair
share of profits among all parties involved in the heat production chain.
It should also be noted that fresh wood chips can’t be stored for a long time during
the summer. Natural degradation processes reduce the calorific value and the extractives
contained in the wood evaporate quickly. These facts give grounds for further experiments
and tests.

Fig. 3. Freshly-felled birch energy wood. When the chipping happens soon after logging,
the stores are not covered
3 pav. Šviežiai nukirsto beržo biokuras. Kai skiedros gaminamos tuojau po kirtimo,
rietuvės neuždengiamos

Fig. 4. Chipping of freshly-felled energy wood near the Kauhava district heating plant
4 pav. Skiedrų gamyba iš šviežiai nukirsto biokuro netoli Kauhava rajoninės katilinės
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The procurement of fresh-wood chips was more profitable than that of dry wood
chips. The difference was 3–8 €/m3 (euros per solid cubic meters of wood) depending on the
logistic supply chain.
The energy wood stores at forest road sides were covered for dry wood chips supply
chain. This increased the procurement costs compared with stores of fresh wood chips, which
were uncovered.

Fig. 5. A covered energy wood store at Kauhava heating plant. Covering was done for
determining the production costs of dry wood chips.
5 pav. Biokuro atsargos netoli Kauhava katilinės. Biokuras buvo uždengtas siekiant
nustatyti džiovintų medienos skiedrų gamybos sąnaudas.
The chipping at Kauhava heating plant yard was less expensive than the chipping at
forest road sides.
In addition, the procurement of dry wood chips and fresh wood chips was evaluated
in the project workshops (Lahti et al. 2016). Fresh wood chips contain fewer microbes than
dry chips do, so the health risks for workers are smaller. Storage time of fresh chips is short
at forest road sides, so the emissions of carbon dioxide and nutrient leaching are lower.
Due to the clean combustion process happening in high temperature, the flue gases
by fresh wood contain less carbon monoxide than conventionally for dry wood.
Conclusions
The results of the experiments at Kauhava heating plant can’t be generalized, yet.
Without the heat pump, the extra power can’t be achieved. Thus, the heating plants need
new investments. Full calorific value of the fresh wood is not taken into account in energy
price formation, yet.
Further research will be needed on the seasonal impact of felling on the wood calorific value. In addition, experiments will be needed on the effect of the storage time on wood
calorific value. More research data is also needed to make new formulas for the energy price
formation.
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Seinäjoki taikomųjų mokslų universitetas, Vaasa ir Helsinkio universitetai 2016–
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JONAVOS RAJONO UŽTVANKŲ TECHNINĖS BŪKLĖS KAITA
Raimondas Šadzevičius1, Gražina Žibienė2, Antanas Vaitiekūnas1,
Vitas Damulevičius1, Roman Rabenseifer3
1
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2
Aleksandro Stulginskio universitetas
3
Slovakijos technologijos universitetas Bratislavoje (STU)
Jonavos rajone yra 12 tvenkinių rajono teritorijoje ir 3 tvenkiniai karinio dalinio teritorijoje –
Rukloje. Visos rajono užtvankos buvo pastatytos 1978–1989 m. drėkinimo, rekreacijos, žuvininkystės, nuotėkio reguliavimo ar kitoms reikmėms. Pagal anksčiau (2008–2011 metais) atliktus tyrimus,
pasirinktos 4 žemių užtvankos, esančios Jonavos mieste ant Varnakos upės ir jų būklė palyginta su
2017 metų tyrimų duomenimis. Tyrimo tikslai – ištirti ir įvertinti Jonavos miesto užtvankų būklę ir
palyginti su ankstesnių tyrimų rezultatais; įvertinti Jonavos miesto I užtvankos atskirų elementų būklės pokyčius; įvertinti Jonavos miesto I užtvankos betoninių ir gelžbetoninių elementų betono stiprio
pokyčius. Tiriant užtvankų būklę naudoti šie metodai: kameraliniai darbai; vizualinis metodas; neardantis metodas betono stipriui nustatyti (instrumentinis), būklė įvertinta pagal STR 1.03.07:2017 nurodytą standartinę metodiką. Palyginus 2017 m. tyrimų rezultatus su ankstesnių (2011 m.) tyrimų
rezultatais nustatyta, kad vidutinis bendras defektyvumo balas Jonavos miesto užtvankose padidėjo
nuo 4,06 (2011 m.) iki 4,16 (2017 m.). Apibendrinus Jonavos miesto I užtvankos būklės tyrimų rezultatus nustatyta, kad labiausiai pablogėjo PVP ištekėjimo konstrukcijų būklė – nuo 2 balų (2008 m.)
iki 7 balų (2017 m.). Palyginus Jonavos miesto I užtvankos elementų 2008 ir 2017 metų betono gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus nustatyta, kad didžiausias betono gniuždomojo stiprio pokytis užfiksuotas priežiūros tiltelio konstrukcijose (69,8%); mažiausiai betono gniuždomojo stipris pakito
aukštutinio šlaito tvirtinimo gelžbetoninėse plokštėse (0,8%).
Raktažodžiai: užtvankos, pažaidos, techninė būklė.

Įvadas
1950–1990 metais Lietuvoje įrengta daug didesnių ar mažesnių užtvankų su įvairaus
tipo pertekliaus vandens pralaidomis (PVP). Lietuvoje dažniausiai naudojami tokie PVP tipai (Damulevičius ir kt., 2008; Ruplys, 1988): 1) slenkstinės PVP, 2) vamzdinės PVP su
paprastais, kaušiniais, tranšėjiniais, šachtiniais bei bokštiniais antgaliais ir 3) aptekėjimo kanalai. Šios ir kitos pralaidų klasifikacijos pateikiamos užsienio (Novak et al., 2001; Hydraulic ..., 2004) autorių darbuose.
Lietuvos hidromazguose daugiausiai statomos vamzdinės perteklinio vandens pralaidos su bokštiniais (,,šachtiniais“) antgaliais. Dėl hidraulinės analogijos toks antgalis paprastai vadinamas šachta, o visa pralaida – šachtine pralaida. Jos komponuojamos su statybinėmis pralaidomis ir dugniniais vandens išleistuvais (Damulevičius ir kt., 2008). Jonavos
rajone tirtos visos užtvankos buvo su šachtinėmis pralaidomis (išskyrus Jonavos miesto IV
užtvanką, kurioje įrengtas žiedinis slenkstis), kurios Lietuvoje projektuojamos, statomos ir
prižiūrimos atsižvelgiant į norminių dokumentų (STR 2.02.06:2004; STR 2.05.14:2005;
STR 2.05.15:2004; STR 2.05.17:2005; STR 2.05.18:2005; STR 1.03.07:2017) reikalavimus.
Lietuvoje užtvankų stebėjimai ir tam tikro masto tyrimai buvo atliekami nuo pat užtvankų pastatymo, bet pagrindinis dėmesys būdavo skiriamas gruntinių medžiagų užtvankų
natūriniams tyrimams (Damulevičius ir kt., 2001; Damulevičius ir kt., 2008). Hidromazgų
gelžbetoninių konstrukcijų būklės tyrimai atlikti 1999–2005 metais Aleksandro Stulginskio
universiteto Statybinių konstrukcijų katedros darbuotojų ir apibendrinti ataskaitoje (Natūrinių.., 2009) bei straipsnyje (Damulevičius ir kt., 2009). Užsienio užtvankų būklės tyrimų
rezultatai publikuojami organizacijos ICOLD leidžiamuose bukletuose, 287 Norvegijos užtvankų gelžbetoninių konstrukcijų būklės tyrimai apibendrinti literatūroje (Jensen, 2001).
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Darbo tikslai:
- ištirti ir įvertinti Jonavos miesto užtvankų būklę ir palyginti su ankstesnių tyrimų
rezultatais;
- įvertinti Jonavos miesto I užtvankos atskirų elementų būklės pokyčius;
- įvertinti Jonavos miesto I užtvankos betoninių ir gelžbetoninių elementų betono
stiprio pokyčius.
Tiriamojo darbo objektas
Jonavos rajone pagal Kauno apskrities valdytojo administracijos Žemės ūkio departamento Melioracijos skyriaus duomenis yra 12 tvenkinių rajono teritorijoje ir 3 tvenkiniai
karinio dalinio teritorijoje – Rukloje (Tvenkinių katalogas, 1998). Iš 15 užtvankų tik trijų
plotas yra didesnis kaip 10 ha, kitų svyruoja nuo 1,0 iki 7 ha. Visos rajono užtvankos buvo
pastatytos sovietmečiu 1978–1989 m. drėkinimo, rekreacijos, žuvininkystės, nuotėkio reguliavimo ar kitoms reikmėms.
Pagal anksčiau (2008–2011 metais) Aleksandro Stulginskio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto darbuotojų atliktus tyrimus pasirinktos 4 žemių užtvankos, esančios Jonavos mieste ant Varnakos upės, ir jų būklė palyginta su 2017 metų tyrimų
duomenimis. Tyrinėti objektai atsižvelgiant į jų statybai panaudotas medžiagas, slėgio aukštį
ir pagrindo gruntą priklauso CC1 ir CC2 pasekmių klasei.
Tyrimų metodika
Tiriant Jonavos miesto hidromazgų pažaidų ir būklės kitimą buvo naudoti šie konstrukcijų diagnostikos metodai:
1. Kameraliniai darbai;
2. Vizualinis metodas;
3. Neardantis metodas betono stipriui nustatyti (instrumentinis).
Kameraliniai darbai – jų metu analizuota projektinė (darbo brėžiniai, statybos projektai) ir kita archyvinė dokumentacija (techninės priežiūros žurnalai, tvenkinio priežiūros
taisyklės, apžiūrų ataskaitos).
Vizualiniai tyrimai – tai objekto apžiūra, kurią atlieka patyręs specialistas, kartu atliekantis ir reikiamus matavimus, su savimi turėdamas paprasčiausius prietaisus – popieriaus
lapą, rašymo priemonę, liniuotę, ruletę, slankmatį bei fotoaparatą. Naudojant šiuos įrankius
nustatyta pažeistų konstrukcijų vieta, pažaidų tipas, pažaidų geometriniai rodikliai – plotas,
gylis.
Instrumentiniai tyrimai – naudojant tampraus atšokimo principu veikiantį kalibruotą
prietaisą – Šmito plaktuką (gamintojas – Šveicarijos firma „Proceq“, gamyklinis Nr. N–34
160752), kuris prieš ir po bandymų patikrintas ant etaloninio priekalo. Taip pat naudotas
tampraus atšokimo principu veikiantis kompiuterinis prietaisas Silver Schmidt N gamyklinis
Nr. SH01–006–1642. Pagal LST EN 12504–2:2012 pateiktą metodiką bandant betoną atšokančiu plaktuku specialiai paruoštose konstrukcijos vietose buvo smūgiuota po 10–12 kartų.
Bandymams buvo parenkamos sausos betono paviršiaus vietos. Smūgiuota taip, kad atstumai tarp žymių betone būtų ne mažesni kaip 30 mm. Gelžbetoninių konstrukcijų betono vidutinis gniuždomasis stipris fcm nustatytas pagal specialius prietaisų taravimo grafikus. Statistiškai apdorojus (MS EXCEL kompiuterine programa) tyrimų rezultatus, įvertinus statistinius rodiklius (variacijos koeficientą ν, kvadratinį nuokrypio vidurkį σ) bei remiantis standartais LST EN 13791:2007 bei LST EN 206:2014 pagal neardančiu metodu gautą gniuždymo stiprį, nustatytas charakteristinis (su 95 proc. tikimybe garantuotas) stipris fck gniuždant ir pagal jį parinkta betono stiprio gniuždant klasė C pagal statybos techninį reglamentą
STR 2.05.05:2005.
JONAVOS RAJONO UŽTVANKŲ TECHNINĖS BŪKLĖS KAITA
THE CHANGES OF DAMS TECHNICAL STATE IN JONAVA DISCTRICT
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Jonavos miesto hidromazgų techninė būklė įvertinta balais pagal STR 1.03.07:2017
pateiktą metodiką. Būklė vertinta defektyvumo (rizikos) balais pagal dešimties balų sistemą
(0 balų – ideali būklė, 10 – avarinė elemento būklė), vadovaujantis vertinimo kriterijais,
nurodytais STR 1.03.07:2017 5 priede.
Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Jonavos miesto užtvankų būklės kitimo analizė. 2017 metais, atlikus Jonavos
miesto I–IV hidromazgų techninės būklės tyrimus, nustatytos tokios gelžbetoninių elementų
pagrindinės pažaidos: aukštutinio šlaito tvirtinimo plokštėse suardytos siūlės, sukritę plokštės, žemutinio bjefo ramtuose betono paviršinio sluoksnio pažaidos, betono karbonizacijos
požymiai, biokorozija, plyšiai; priežiūros tilteliuose betoninio paviršinio sluoksnio irimas,
apirusi viršutinė dalis, perdangos plokščių kraštai, kiaurymės, armatūros korozija, silpnas
betonas, nudaužyti kampai, per mažas apsauginis betoninis sluoksnis (1 pav.).

1 pav. Jonavos miesto I–III užtvankų priežiūros tilteliai
Fig. 1. Service bridges in dams No. I–III in Jonava city
Pagal pastebėtas elementų pažaidas, vadovaujantis vertinimo kriterijais, nurodytais
STR 1.03.07:2017 5 priede, ir remiantis STR 1.03.07:2017 pateikta metodika Jonavos
miesto hidromazgų techninė būklė įvertinta balais. Jonavos miesto I–IV hidromazgų techninės būklės vertinimo bendri defektyvumo balai 2011 ir 2017 metais pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Užtvankų techninės būklės kitimo rezultatai Jonavos mieste
Table 1. The results of technical state changes of dams in Jonava city
Užtvankos
Dams

Jonavos I

Bendras defektyvumo
balas (2011 metai)
Total defectiveness point
(year 2011)
5,2

Bendras defektyvumo
balas (2017 metai)
Total defectiveness point
(year 2017)
4,9

Jonavos II

5,3

5,4

Jonavos III

4,5

5,1

Jonavos IV
Vidutinis bendras defektyvumo
balas Jonavos miesto užtvankose
Average total defectiveness point in
dams of Jonava city

5,3

5,4

4,06

4,16

PVP nutekėjimo kanalas Downstream
channel

PVP galinis tvirtinimas End lining

PVP risberma Downstream apron II

2017 metai year

PVP taureliai Piers and small piers

PVP tarnybos tiltelis Small bridge of
service

2011 metai year

PVP grotos Rack

PVP ištekėjimo dalis Downstream
apron I

PVP uždorių valdymo mechanizmai
Gate operating devices

PVP uždoriai Gates

PVP pratekėjimo dalis Conduit

PVP įtekėjimo dalis Surplus water fall
spillway

GMU drenažas Drainage

GMU žemutinis šlaitas Downstream
Slope

2008 metai year

GMU paviršinio vandens surinkimo
latakai Surface water collecting flumes

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
GMU aukštutinis šlaitas Upstream
slope

Defektyvumo balas/ Defectiveness points

Remiantis tyrimų rezultatais, pateiktais 1 lentelėje nustatyta, kad vidutinis bendras
defektyvumo balas Jonavos miesto užtvankose padidėjo nuo 4,06 (2011 m.) iki 4,16 (2017
m.). Labiausiai būklė suprastėjo Jonavos miesto III užtvankoje – bendras defektyvumo balas
padidėjo nuo 4,5 (2011 m.) iki 5,1 (2017 m.).
Jonavos miesto I užtvankos elementų būklės kitimo analizė. Remiantis Jonavos
miesto I užtvankos elementų būklės tyrimų, atliktų 2008, 2011, 2017 metais rezultatais sudaryta atskirų užtvankos elementų defektyvumo balų kitimo diagrama (2 pav.)

Užtvankos elementas /Elements of dam

2 pav. Jonavos miesto I užtvankos elementų techninės būklės kitimas 2008–2017 metais
Fig. 2. The changes of technical state of elements in dam No.1 at Jonava city during

the period 2008–2017
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Remiantis tyrimų rezultatais, pateiktais 2 paveiksle, nustatyta, kad labiausiai pablogėjo PVP ištekėjimo konstrukcijų būklė – nuo 2 balų (2008 m.) iki 7 balų (2017 m.). Žymus
būklės blogėjimas užfiksuotas ir kituose žemutinio bjefo konstrukcijose (PVP ištekėjimo
kanale nuo 2 balų (2008 m.) iki 6 balų (2011 m.), PVP galiniame tvirtinime nuo 3 balų
(2008 m.) iki 6 balų (2011 m.) ir pan.) Remiantis 2017 metų tyrimo rezultatais, labiausiai
prie kritinės 8,1 defektyvumo balo (charakterizuojančio labai blogą būklę) ribos yra Jonavos
miesto I užtvankos žemutinio šlaito, PVP ištekėjimo dalies, PVP tarnybos tiltelio konstrukcijos, kurios įvertintos 7 balais.
Jonavos miesto I užtvankos elementų betono gniuždomojo stiprio kitimo analizė.
Remiantis Jonavos miesto I užtvankos elementų 2008 ir 2017 metų betono gniuždomojo
stiprio bandymo neardančiuoju metodu rezultatais, sudaryta 2 lentelė, kurioje pateiktos betono vidutinio stiprio reikšmės, įvertinus karbonizaciją.
2 lentelė. Jonavos miesto I užtvankos elementų betono gniuždomojo stiprio bandymo
rezultatai 2008 ir 2017 metais
Table 2. The results of compressive strength evaluation of elements in dam No.1
at Jonava city in 2008 and 2017
Vidutinis stipris fcm.cub MPa (N/mm2)
Average compressive strength
Konstrukcija, vieta, Šmito plaktuko
padėtis atliekant tyrimą
2008 m. įvertinus
2017 m. įvertinus
Structure, location, the situation of
betono karbonizaciją
betono karbonizaciją
Schmidt hammer during testing
Carbonisation factor
Carbonisation factor
fcm.=0,7 fcm.cub
fcm.=0,7 fcm.cub
Žemutinio bjefo dešinysis ramtas
Downstream apron right retaining wall
1 vieta ↓
15,2
14,0
2 vieta ↓

Pokytis
Difference,%

8,6

6 vieta ↙

31,8
19,5
Risbermos dešiniojo šlaito tvirtinimo gelžbetoninės plokštės
Downstream apron right slope strengthening reinforced concrete slabs
24,4
20,5
Risbermos kairiojo šlaito tvirtinimo gelžbetoninės plokštės
Downstream apron left slope strengthening reinforced concrete slabs
31,8
27,0

17,8

7 vieta ←

Žemutinio bjefo kairysis ramtas
Downstream apron left retaining wall
35,7

27,5

29,8

1 vieta ↓

Priežiūros tiltelis
Service bridge
12,2

5 vieta ↙

63,1

19,0

9,0

35,6

3vieta ↓

30,5

13,5

125,9

4 vieta ↓

15,5

11,0

40,9

5 vieta ↓

27,4

15,5
21,4
12,0
Aukštutinio šlaito tvirtinimo gelžbetoninės plokštės
Upstream slope strengthening reinforced concrete slabs
31,7
29,0

76,8

Vidutinės reikšmės

6 vieta ↙
7 vieta ↙
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24,2

24,0

69,8

9,3
0,8
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Remiantis tyrimų rezultatais, pateiktais 2 lentelėje nustatyta, kad didžiausias betono
gniuždomojo stiprio pokytis užfiksuotas priežiūros tiltelio konstrukcijose (69,8%); mažiausiai betono gniuždomojo stipris pakito aukštutinio šlaito tvirtinimo gelžbetoninėse plokštėse
(0,8 %).
Pagal šiuo metu galiojantį standartą LST EN 13791:2007 konstrukcijoms, kurias
naudojimo metu veikia vidutiniškai drėgna bei cikliškai šlapia ir sausa aplinka bei STR
2.05.05:2005 1 lentelę (3 priedas), rekomenduojama minimali betono stiprio gniuždant klasė
yra C30/37. Pagal tyrimo duomenis nustatyta, kad Jonavos miesto I tvenkinio ant Varnakos
upės betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono stipris yra mažesnis už rekomenduojamąjį ir konstrukcijų stiprio gniuždant klasė neatitinka reikalavimų.
Išvados
Palyginus Jonavos miesto užtvankų būklės 2017 m. tyrimų rezultatus su ankstesnių
(2011 m.) tyrimų rezultatais, nustatyta, kad būklė nežymiai pakito II ir IV tvenkinyje; būklė
pablogėjo III tvenkinyje – bendras defektyvumo balas padidėjo nuo 4,5 (2011 m.) iki 5,1
(2017 m.). Vidutinis bendras defektyvumo balas Jonavos miesto užtvankose padidėjo nuo
4,06 (2011 m.) iki 4,16 (2017 m.).
Apibendrinus Jonavos miesto I užtvankos būklės tyrimų rezultatus nustatyta, kad
labiausiai pablogėjo PVP ištekėjimo konstrukcijų būklė – nuo 2 balų (2008 m.) iki 7 balų
(2017 m.).
Remiantis 2017 metų tyrimo rezultatais, labiausiai prie labai blogos būklės ribos yra
Jonavos miesto I užtvankos žemutinio šlaito, PVP ištekėjimo dalies, PVP tarnybos tiltelio
konstrukcijos, kurios įvertintos 7 balais.
Palyginus Jonavos miesto I užtvankos elementų 2008 ir 2017 metų betono gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus nustatyta, kad didžiausias betono gniuždomojo stiprio pokytis užfiksuotas priežiūros tiltelio konstrukcijose (69,8 %); mažiausiai betono gniuždomojo
stipris pakito aukštutinio šlaito tvirtinimo gelžbetoninėse plokštėse (0,8 %). Remiantis tyrimų rezultatais nustatyta, kad Jonavos miesto I tvenkinio ant Varnakos upės betoninių ir
gelžbetoninių konstrukcijų betono stipris yra mažesnis už rekomenduojamąjį ir konstrukcijų
stiprio gniuždant klasė neatitinka reikalavimų.
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Raimondas Šadzevičius, Gražina Žibienė, Antanas Vaitiekūnas, Vitas Damulevičius,
Roman Rabenseifer
The changes of dams technical state in Jonava disctrict
Summary
Jonava district has 12 ponds in the territory of the district and 3 ponds in the military
part territory – Rukla. All dams of the district were built in 1978–1989 for irrigation, recreation, fishing, protection from floods or other uses. 4 dams located in the city of Jonava on
the Varnaka River were selected for detail investigations. According to earlier studies
(2008–2011 years) dams technical state was compared with 2017 year research data. The
purpose of the research is to investigate and evaluate the technical state of dams in Jonava
and compare with the results of previous surveys; to evaluate changes in the technical state
of the individual elements of the dam No. I of Jonava city; to evaluate the changes in the
concrete strength of concrete and reinforced concrete elements of the dam No. I of Jonava
city. The following methods are used in the investigation of dams' technical state: field
works; visual method; non–destructive method for determination of concrete strength (instrumental), technical state evaluated according to standard methodology specified in STR
1.03.07: 2017. Compared to the 2017 year results of the research with the results of previous
(in 2011) surveys showed that the average total defectiveness score in Jonava city dams
increased from 4.06 (in 2011) to 4.16 (in 2017). Summarizing the results of investigations
of the technical state of the dam No. I of Jonava city, it has been determined that the technical
state of downstream apron constructions mostly increased – from 2 points (in 2008) to 7
points (in 2017). Comparing the results of the concrete compressive strength test of the 2008
year and 2017 year concrete elements of the dam No. I of Jonava city has the largest change
in the concrete compressive strength recorded in the service bridge structures (69.8%); at
least the concrete compressive strength has been altered in the reinforced concrete slabs for
strengthening of upstream slope (0.8%).
Keywords: dams, deterioration, technical state.
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KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ PALYGINIMAS
Vilma Šalkauskienė1,2, Daiva Gudritienė1,2, Edita Abalikštienė1,
Eugenijus Jogminas2
1 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
2 Aleksandro Stulginskio universitetas
Straipsnyje taikyti literatūros šaltinių analizės, kartografinės medžiagos analizės bei duomenų palyginimo bei apibendrinimo metodai.
Analizuojant kartografinę medžiagą ir atliekant kadastrinius matavimus susidurta su problema, kad didžioji dalis žemės sklypų, ypač didžiuosiuosė miestuose, buvo išmatuoti naudojant vietinę koordinačių sistemą, o ne LKS-94. Atlikus kadastrinius žemės sklypų matavimus ir juos palyginus su parengtais teritorijų planavimo dokumentais nustatyta, kad didžiausi nesutapimai yra ploto ir
koordinačių. Didžiausias ploto nesutapimas buvo apie 600 m2. Linijų ilgių nesutapimas vyravo nuo
1,78 m iki 4,62 m ir daugiau. Iš analizuotų žemės sklypų 2 žemės sklypų savininkai, nustačius didelius
neatitikimus, atsisakė kadastrinių matavimų įteisimo ir buvo nuspręsta sklypus perprojektuoti. Atlikus
pasirinktų žemės sklypų analizę, galima teigti, kad dažniausios problemos atliekant kadastrinius matavimus teritorijų planavimo dokumentų pagrindu būna dėl nekokybiško projektavimo.
Raktažodžiai: detalieji planai, teritorijų planavimo dokumentai, žemės sklypo planas, kadastriniai matavimai.

Įvadas
Pastaruoju metu žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai yra labai
svarbūs, nes susiję su teritorijų planavimu, geodezijos ir ŽIS sparčiu vystymusi (Tuul, 2012).
Kadastriniai matavimai tampa viena prioritetinių valstybės sričių. ŽIS pagrindas yra vieninga erdvinė sistema, siejanti duomenų tiekėjus bei gavėjus, kuriai labai svarbus duomenų
tikslumas (Ciparisse, 2003). Skaitmeniniu būdu sudaryti matavimo duomenys yra dalis socialinių-ekonominių reformų, kurios sukuria atitinkamą oficialią aplinką šiuolaikinių technologijų taikymui ir plėtojimui ir kitose užsienio valstybėse (Sounders, Cufler, 1993). Kadastrinių matavimų organizavimas yra viena iš valstybės funkcijų, kurių reglamentavimu ir
vykdymu rūpinasi įvairios valdžios institucijos. Vertinant kadastrinių matavimų svarbą, siekiant darbų efektyvumo svarbu nustatyti veiksnius, kurie lemia matavimo darbų efektyvumą,
numatyti priemones, galinčias padėti spręsti iki šiol šioje veiklos srityje esančias problemas.
Siekiant tai atlikti būtina analizuoti teritorijų planavimo dokumentų spragas, konkrečius kadastrinių matavimų duomenų neatitikimus teritorijų planavimo dokumentams. Pasirinkta
tema labai aktuali, nes analizuojant konkrečius pavyzdžius galima atskleisti kadastrinių matavimų bei dokumentų rengimo problemas. Temos aktualumą atskleidžia ir tai, kad ši tema
yra gvildenama ir Lietuvos bei užsienio moksliniuose straipsniuose (Unikienė ir kt., 2016;
Aleknavičius, 2012; Aleknavičius, 2011). Pasirinktos temos aktualumą taip pat galima pagrįsti ir tuo, kad matininkai, atlikdami žemės sklypų kadastrinius matavimus tiems sklypams,
kuriems yra parengti patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, turi jais vadovautis.
Tyrimo objektas – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų
parengti teritorijų planavimo dokumentai ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos.
Straipsnio tikslas yra įvertinti analizuojamų žemės sklypų kadastrinių matavimų
probleminius aspektus lyginant su patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.
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Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: išanalizuoti tiriamų žemės sklypų parengtus ir
patvirtintus detaliuosius planus ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; nustatyti neatitikimus tarp teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir žemės sklypų kadastrinių
matavimų.
Tyrimo metodika
Straipsnyje analizuoti statistiniai ir kartografiniai duomenys, atlikta kartografinės
medžiagos analizė. Taip pat analizuoti detalieji žemės sklypų planai ir žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektai, kurie yra pateikti Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. Šiuos detaliuosius planus ir formavimo – pertvarkymo projektus, kaip teritorijų planavimo dokumentą, naudoja ir matininkai, atlikdami suformuotų žemės sklypų
kadastrinius matavimus. Kadangi šie teritorijų planavimo dokumentai yra viešai prieinami,
todėl straipsnyje jie pateikti paveikslų forma nenaikinant derinimo ir tvirtinimo parašų bei
antspaudų. Tyrimui atlikti taip pat buvo naudoti analizuojamų žemės sklypų preliminarių
matavimų planai, žemėtvarkos projekto planas, ŽPDRIS informacinėje sistemoje pateikti
planai bei kita reikalinga informacija, ortofotografinis žemėlapis, statistiniai tiriamojo rajono
duomenys, žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenys. Analizuojamų žemės sklypų kadastriniai matavimai buvo atliekami su tacheometru Trimble M3, GPS Trimble R4 ir kt.
Matavimų duomenys apdoroti kompiuterinėmis programomis “Bentley MicroStation”, “Autodesk TrueView” „GeoMap“, „Byla“, informacinė sistema „Geomatininkas“.
Rezultatai
Planuojant ir projektuojant dažnai susiduriama su anksčiau susiklosčiusių žemės
sklypų struktūra, kuri yra problematiška naujoms teritorijoms formuoti. Viena pagrindinių
priemonių tokiai struktūrai pertvarkyti yra bendrieji bei detalieji planai. Bendraisiais, detaliaisiais planais žemės sklypų struktūra pertvarkoma numatant statybines, viešąsias teritorijas, nustatant naujas žemės sklypų naudojimo paskirtis, jų atskiras dalis paskirstant į skirtingas funkcines zonas, numatant statybines teritorijas, rezervuojant teritorijas visuomenės poreikiams ar pan. Detalieji planai yra įrankis suformuojant atskirus žemės sklypus, išskiriant
visuomenės poreikiams reikalingų teritorijų žemės sklypus, numatant teritorijos naudojimo
bei tvarkymo režimus ir pan. (Ramanauskas ir kt., 2011).
Atliekant kadastrinius matavimus ar tikslinant žemės sklypų kadastro duomenis
svarbiausias kvalifikuotų specialistų – matininkų uždavinys yra vadovautis galiojančiais
teisės aktais ir jų papildymais. Matininkai, atlikdami kadastrinius matavimus, naudojasi ir
pradine, papildoma medžiaga. Analizuojant papildomą medžiagą ir atliekant kadastrinius
matavimus susidurta su problema, kad nemaža dalis žemės sklypų buvo išmatuoti naudojant
vietinę koordinačių sistemą, t.y. ne LKS-94 koordinačių sistemoje.
Analizei pasirinktas žemės sklypas, esantis Nevierių kaime, kuriame yra kapinės.
Šis žemės sklypas yra suformuotas, kaip kitos paskirties žemės sklypas. Atliekant matavimus buvo analizuojamas esamų kapinių žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Kamajų seniūnijoje, Nevierių kaime suformavimo detalusis planas. Atliekant detaliojo
plano ir vietovės situacijos apžiūrą nustatyta, kad projektuojant žemės sklypo ribos pririštos
prie esamos kapinių tvoros neįvertinant kapinių teritorijai priklausančio šlaito. Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyti ploto ir koordinačių pasikeitimai lyginant
su detaliuoju planu. Detaliajame plane šio analizuojamo žemės sklypo plotas yra 1073 m2.
Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypo plotas yra 1273 m2, t.y. net 200 m2 didesnis
(1 pav.).
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1 pav. Kapinių teritorijos žemės sklypo plano ir detaliojo plano ištraukos
Fig. 1. Cemetery land plan and detailed plan excerpt
Atliekant kadastrinius matavimus gautas didesnis žemės sklypo plotas, todėl pakito
posūkio taškų vietos ir gautos taškų koordinatės nesutapo žemės sklypo plane ir detaliajame
plane.
Analizuojant žemės sklypą, esantį Aukštaičių g.1, Kalvių k., Kamajų sen., taip pat
gauti nesutapimai. Šis suformuotas žemės sklypas yra kitos paskirties, pagal naudojimo būdą
jis priskiriamas visuomeninės paskirties teritorijoms, o pagal pobūdį – mokslo, kultūros,
sporto ir gydymo pastatų statybos vietoms. Analizuojamas žemės sklypas yra suformuotas
rengiant detalųjį planą (2 pav.).

2 pav. Žemės sklypo detalusis ir žemės sklypo planas
Fig. 2. Plot of land and detailed plan
Šio suformuoto žemės sklypo padėtis koordinačių sistemoje neatitinka realios situacijos, nes detaliajame plane projektuojant žemės sklypą neatsižvelgta į sklypo ir gatvės ribas, taškuose 9, 10, 1–3 vykdytas pririšimas prie preliminariais matavimais išmatuoto žemės
sklypo, o taškuose 3–6 – prie geodeziškai išmatuoto, tačiau matavimai šio žemės sklypo
vykdyti vietinėje sąlyginėje koordinačių sistemoje. Viename iš kampų nustatytas neatitikimas nuo realios situacijos net 4,7 m.
Dar vienas analizuojamas žemės sklypas, esantis Mindaugo g. 18, Kalvių kaime,
taip pat yra kitos paskirties, pagal naudojimo būdą jis priskiriamas visuomeninės paskirties
teritorijoms, o pagal pobūdį – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo pastatų statybos vietoms.
Tai vaikų darželio teritorija. Analizuojamas žemės sklypas yra suformuotas rengiant detalųjį
planą. Šis žemės sklypas turi aiškias ribas, teritorija yra aptverta metaline tvora, tai aiškiai
matosi kartografinėje medžiagoje (3 pav.).
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3 pav. Žemės sklypas detaliajame plane (www.rokiskis.lt) ir ortofotografinėje medžiagoje
(www.regia.lt)
Fig. 3. Land in the detailed plan (www.rokiskis.lt) and orthophoto material (www.regia.lt)
Nors sklypas turi aiškias ribas, tačiau suformuotas prisirišant prie preliminariais matavimais išmatuotų sklypų ribų. Toks žemės sklypo suprojektavimas pažeidžia kaimyninių
žemės sklypų ribas ir net eina per pastatą. Neatitikimai buvo nustatyti tarp 2–4, 5–7 ir 7–1
taškų. Taip pat šiame sklype nustatyti koordinačių ir ploto nesutapimai. Pagal detalųjį planą
žemės sklypas turėtų būti 2756 m2, bet atlikus kadastrinius matavimus, gautas plotas yra
2190 m2, t. y. 566 m2 mažesnis.
Taip pat buvo atliekami kadastriniai matavimai esamos miesto pirties teritorijoje,
esančios Ežero g. 7, Obelių miestelyje. Pagal detalųjį planą šio suprojektuoto žemės sklypo
plotas yra 712 m2. Ši projektuojama teritorija turi aiškias ribas, teritorija aptverta kapitaline
tvora. Teritorijoje yra pirtis bei ūkinis pastatas, priklausantis tam pačiam kompleksui. Detaliajame plane suprojektuoto sklypo riba kerta statinius ir užima dalį Ežero gatvės. Iškilus
tokiems nesutapimams, užsakovas atsisakė kadastrinių matavimų įteisimo ir buvo nuspręsta
sklypą perprojektuoti. Kol kas vyksta šio sklypo formavimo darbai, todėl kadastriniai matavimai dar nebuvo atliekami.
Dar vienas problematiškas žemės sklypas analizuotas L. Grigonio g., Sėlynės kaime.
Šio žemės sklypo formavimo projektas buvo įkeltas į ŽPDRIS sistemą. Šis žemės sklypas
buvo suformuotas prisirišant prie preliminariais matavimais pamatuoto žemės sklypo. Atliekant kadastrinius matavimus ir bylos formavimą paaiškėjo, kad žemės sklypo riba kerta inžinerinio statinio ribą.
Kaip pavyzdį, galima paminėti, kad kitose savivaldybėse problemos yra labai panašios. Analizuojant kartografinę medžiagą sklypo formavimui Biržų mieste taip pat buvo aptiktas neatikimas tarp sklypų realios ribos ir įbraižymo VĮ Registro centro sistemoje, sklypai
geodeziškai išmatuoti KS42 koordinačių sistemoje. Projektavimo metu buvo nuspręsta nesirišti prie įbraižytų ribų ir pranešti sklypo savininkui apie nustatytą neatitikimą bei informuoti, kad jo sklypo registravimo statusas VĮ „Registrų centras“ bus pasikeitęs. Problema
atsirado pereinant prie kadastrines bylos formavimo, suformuoto sklypo riba kerta nekorekKADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ PALYGINIMAS
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tiškai suformuoto ir įregistruoto inžinerinio statinio ribą, kuri suformuota, ne tik neatsižvelgus į esamą mokyklos tvorą, bet ir kerta dalį mokyklos stadiono. Tokias problemas reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 20 punktas, kuriame teigiama, kad žemės
sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar
atidalijimo, statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas, kaip vienas žemės sklypas.
Išvados
1. Analizuojant kartografinę medžiagą ir atliekant kadastrinius matavimus dažnai
susiduriama su problema, kad didžioji dalis žemės sklypų, ypač didžiuosiuose miestuose,
buvo išmatuoti naudojant vietinę koordinačių sistemą, o ne LKS-94.
2. Atlikus kadastrinius žemės sklypų matavimus ir juos palyginus su parengtais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta, kad didžiausi nesutapimai yra ploto ir koordinačių. Didžiausias ploto nesutapimas buvo apie 600 m2. Linijų ilgių nesutapimas vyravo nuo
1,78 m iki 4,62 m ir daugiau.
3. Atlikus pasirinktų žemės sklypų analizę, galima teigti, kad dažniausios problemos atliekant kadastrinius matavimus teritorijų planavimo dokumentų pagrindu būna dėl
nekokybiško projektavimo.
Literatūra
1. Aleknavičius, A., Aleknavičius, P., Juknelienė, D. Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės naudojimo perspektyvos. Iš: Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. 2012,
Nr. (4), 15-26 p. ISSN 2029-8846.
2. Aleknavičius, P., Pereiname į kitą žemėtvarkos darbų etapą. Iš: Agrarinių teritorijų tvarkymo problemos: straipsniai. 2011, Kaunas, 110 - 112 p.
3. Ciparisse G. Multilingual thesaurus on land tenure. Land Information Systems:
services and tools of public land administration. 2003. ISBN 92-5-104283-7, 81-96 p. [interaktyvus], [Žiūrėta 2018–03–03]. Prieiga per internetą: ftp://ftp.fao.org /docrep/fao/0
05/x2038E/x2038E00.pdf
4. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. [interaktyvus]
2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 [Žiūrėta 2017-12-01]. Prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABFF44B31A81/hJEslUWhmv
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas [interaktyvus]. 1995 m.
gruodžio 12 d. Nr. I- 1120, aktuali redakcija nuo 2014-01-01 d. [Žiūrėta: 2018-03-09].
Prieiga per internetą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/YrZUR EvPdD
6. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas [interaktyvus]. 1994 m. balandžio 26 d.
Nr. I-446, aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 4 d. [Žiūrėta 2018-04-08]. Prieiga per
internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468535>;
7. Ramanauskas, E., Dringelis, L. Žemės sklypų pertvarkymo patyrimas planuojant
miestų teritorijas [interaktyvus]. Iš Town Planning and Architecture, 2011 Nr 3501 [Žiūrėta:
2018-05-19]. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/
tpa.2011.30
8. Sounders, J., Cufler, J. Land Information Systems Saunders. 1993, [interaktyvus],
[Žiūrėta 2016-10-03]. Prieiga per internetą: http://www.gisl.co.uk/lis.htm
9. Tuul B.(2012) Land Information Systems. GIS based Land Information System
for mandal soum, selenge aimag of Mongolia [interaktyvus], [Žiūrėta 2018-03-23]. Prieiga
50

MIŠKININKYSTĖ, KRAŠTOTVARKA IR APLINKOS INŽINERIJA ŠIANDIEN IR ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE
FORESTRY, LANDSCAPE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING TODAY AND IN THE PERSPECTIVE

per internetą: http://www.gisl.co.uk/lis.htmhttp://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/
part6/papers/Batbaldan/full_paper.pdf
10. Unikienė, I., Puzienė, R. The Analysis Of Cadastral Measurements Of Land Parcels In Sakiai District [interaktyvus]. Iš: Baltic Surveying, 2016 [Žiūrėta 2018-04-06]
Prieiga per internetą: http://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Survey ing/2016/Jou rnal
_Baltic_SurveyingVol5_2016-70-77.pdf
Vilma Šalkauskienė, Daiva Gudritienė, Edita Abalikštienė, Eugenijus Jogminas
Solutions of land cadastral survey in compliance with land-management planning
documentation
Summary
The analysis of cartographic material and measurements of the land experienced a
problem that most of the land, especially in the major cities, have been measured using a
local coordinate system, rather than the LKS-94. After the measurements of the land plots
and comparison with approved land planning documents, it was found that the biggest discrepancy is in the area and coordinates. The biggest difference was in the area of 600 m2.
Lengths of the lines overlap prevailed from 1.78 m up to 4.62 m and more. From the analyses
of land plots, in two cases future land owners refused final cadastrial registration of their
land plots with large discrepancies between the cadastral survey measurements and planning
documents, and it was decided to redesign the plots. Following the analysis of the selected
plots of land, it can be said that the most common problems in the measurements on the
basis of land spatial planning documents appear in the result of planing quality.
Keywords: detailed plans, land-management planning documents, plot plan, cadastral survey.
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HISTORY OF FORESTRY EDUCATION IN EUROPE
Tapani Tasanen
Professor of forest history, University of Jyväskylä, Finland
This article is a brief review of the most important stages of forestry education in Europe
since the Middle Ages, when systematic transfer of forestry know-how from generation to generation
began to emerge. Concerning the older time from Middle Ages to 1870s, the contents of the article is
handled briefly in English in the author’s doctoral thesis (Tasanen 2004).
Keywords: forester, forest academy, forestry school, forest research.

Introduction
Education of forestry professionals was seen as a necessary step towards the sustainable use of forest since the Middle Ages. Europe's population grew fast and the wilderness
was inhabited everywhere. Forests were cleared for fields and pastures at an accelerating
rate, and the remaining forests were treated by destructive fellings. In dense populated areas
occurred shortage of fuelwood, construction timber, game animals and other forest goods.
Wars and other catastrophes caused forest devastation, especially the 30-year war in early
1600s. Forest fires destroyed wide areas of forest and often left the soil in a very poor condition. Wide cuttings in mountain and coastal forests gave way to erosion, which prevented
forest regeneration permanently (e.g.Mediterranian countries and Jutland in Denmark). The
beginning of forest education was quite modest and not very systematic. Know-how and
skills were transferred to the next generation mainly using the ”learning by doing” method.
Since the late 1700s the Germans started to establish forestry schools, academies and faculties to universities. Other European countries followed the example gradually (Fernow 1911,
Hilf 1938, Hasel 1985).
The settlement of European wilderness and the increasing utilization of forests
There were wide uninhabited forest areas in the Central and northern Europe until
the early centuries of our calendar. In Germany the strong settlement period ”Die großen
Rodungen” happened mainly in 500s – 1300s. In Nordic countries the settlement of forest
areas happened slower and continued until 1900s.
Fuelwood was the most important forest product for the common people especially
in Northern Europe. Until early Middle Ages, forests were common property. In densely
populated areas there existed local famine of wood and pasture. There were no forestry
organisations and professionals yet. The adequacy of forest products and services was guaranteed by regulations created by the local society. (e.g. the German Weistümer-regulations). Mining industry needed a lot of timber and fuelwood. Especially charcoal production for ironworks devastated wide areas of forest in the regions where there was found
iron or other metals. In northern Europe, tar production consumed wide areas of pine
forests. More fertile spruce and deciduous forests were commonly felled and burned by short
intervals for the cultivation of rye and other crops (slash-and-burn cultivation).

52

MIŠKININKYSTĖ, KRAŠTOTVARKA IR APLINKOS INŽINERIJA ŠIANDIEN IR ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE
FORESTRY, LANDSCAPE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING TODAY AND IN THE PERSPECTIVE

Fig. 1. These old drawings tell about the unstoppable work continuing from generation to
generation when Central Europe was inhabited. (Hilf & Röhrig 1938)
1 pav. Šie seni piešiniai pasakoja apie nenutrūkstamą veiklą, kuri tęsėsi iš kartos į kartą,
kai centrinė Europa buvo apgyvendinta (Hilf & Röhrig 1938)
The feudal forest legislation and education of foresters
The European kingdoms and states consisted of numerous principalities, counties
etc. Control of citizens in all life areas was a typical feature of the feudal society. The princes
and their vassals gave forest regulations for the areas they ruled (fiefs). The concepts in
German language were Waldordnungen (local) or Forstordnungen (the whole fief).
The big forest estates were owned by feudal princes, barons, cloisters etc. They employed forestry professionals (Forstmeister, Förster, Forstknechte), whose main task was
to control the citizens’ use of forests. The permanent forest and game management organisation consisted of forester(s) and their assistants. Written rules became gradually more
common.
Education of new foresters was based for centuries on the apprenticeship system
(learning by doing). It was arranged so that young men worked as apprentices in experienced
foresters’ service (as well as in many other occupational branches). When a certain time had
past and the apprentice had learned certain skills, he got the master’s diploma. The feudal
time foresters were pioneers of sustainable forestry, game protection and silviculture.
The severe forest devastation during the Thirty Years’ War in early 1600s marked the beginning of a new epoch in the development of forestry, forest policy and forest
science both in Germany and other European countries. The rulers of European countries
got an alarming example, what can happen to the forests if there is no control of their use.
The first forest ordinances in many countries (e.g. Sweden) were given in the middle of
1600s and they followed partly the German models.
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Early forest litterature
Before the existence of forestry schools, some forestry literature was published for
common use. The following works are commonly mentioned as examples of the pioneer
works:
 ”Sylva: Or, A Discourse of Forest-Trees, And the Propagation of Timber in
His Majesty’s Dominions”, published in England 1664 by John Evelyn.
 ”Sylvicultura Oeconomica”, published in Germany 1713 by Hannss Carl
von Carlowitz
 Several skilfully illustrated works by Henri-Louis Duhamel du Monceau
were published in France 1747-1769. In addition to books on forestry, Duhamel wrote textbooks on agriculture and horticulture, too.

Fig. 2. Front pages of Evelyn’s and Duhamel’s textbooks of silviculture
2 pav. Evelyno ir Duhamelio miškininkystės vadovėlių tituliniai puslapiai
German know-how conquers the world
Germany won in 1600s and 1700s the position of leading country in forestry and
forest sciences. The Germans started to export forestry know how to other countries. Many
German experts were employed for lifetime or shorter periods to countries needing expertise,
e.g. Russia, Denmark/Norway and Turkey. The comprehensive development of Russian
forestry from the beginning of the 18th to the early 20th century was the greatest effort of
German foresters.
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Fig 3. The German Forstmeister Ferdinand Fokel started the education of foresters in
Russia and published the first Russian forestry textbook (Redko 1996, Brain 2011, Bendix
2015). Fokel’s second name can be written also as Fuckel or Vockel in German language.
3 pav. Vokiečių miškininkas Ferdinandas Fokelis pradėjo miškininkų švietimą Rusijoje ir
išleido pirmąjį Rusijos miškininkystės vadovėlį (Redko 1996, Brain 2011, Bendix 2015).
Antrasis Fokelio vardas gali būti parašytas kaip Fuckel arba Vockel vokiečių kalba.
German forestry schools and the classics of forest science
The first known forestry school (Meisterschule) was opened 1763 in Wernigerode,
Harz region, by the German forester H. D. von Zanthier. After him numerous German foresters established their own schools at the end of the 18th and the beginning of the 19th
century. Their example was soon followed in other countries. In addition to their educational
role, the forestry schools also had an important role as pioneers of forest research. Books,
journals and other publications were distributed to home country and abroad. German consultants made trips to several countries to give development proposals for certain areas and
activities. Useful innovations, methods and equipment spread to all directions (Fernow 1911;
Hasel 1985, 219-247, Mantel 1990, 166-177).
In addition to forestry education, the German literature on forest sciences helped
significantly in the development of forestry of numerous countries. Of special importance
were the works published by the so-called “classics of forest science”: H. Cotta, G. L. Hartig,
J. C. Hundeshagen and W. Pfeil plus some others.


Heinrich Cotta (1763–1844) was leading the survey of the state forests of Saxony
in the 1810s and 1820s, established the Tharandt Forest Academy in 1811, and
published several textbooks on forestry. His textbook on silviculture (1817) was of
special importance.

HISTORY OF FORESTRY EDUCATION IN EUROPE
MIŠKININKYSTĖS MOKSLO ISTORIJA EUROPOJE

55







Georg Ludvig Hartig (1764–1837) was one of the greatest German authorities of
silviculture, forest survey and forestry planning in the early 19th century. He wrote
several comprehensive textbooks and manuals on different areas of forestry. Many
of them were printed in several editions.
Johann Christian Hundeshagen (1783–1834) worked as a director of forestry
schools in Fulda and Giessen as well as professor of forest science in the University
of Tübingen and professor of national economy in the University of Giessen. The
importance of Hundeshagen's work was emphasized in his scientific publications.
His main work was ”The encyclopedia of forest sciences” (1821). Hundeshagen
emphasized his scientific work on the development of forest management theory.
Wilhelm Pfeil (1783–1859) made his life-work as the principal of Eberswalde
Forest Academy in Prussia. In addition to his 23 books, Pfeil published 42 volumes
of a forestry journal “Kritische Blätter”.

By the 1850s, there were over 20 forestry schools and academies in Germany. Many
of them had foreign students, who later applied the German methods and models in their
own countries. The teaching methods and programmes of other countries’ forestry schools
and academies were more or less identical copies of the German examples initially. Many
German forestry professionals played a significant role in developing forestry and establishing forestry organisations in foreign countries. German know how was of great importance especially in the areas of silviculture, forest mensuration and forest management (Forsteinrichtung).
The Forest academies and universities with forest faculties carried out applied
research activities connected to their educational work. Especially economics, mathematics, physics, chemistry, geodesy, geology, botany and zoology were the basic sciences
behind the forestry applications developed in the academies. The research results were published in textbooks, publication series and early forestry journals. Systematic, experimental
forest research was started during the latter half of 1800s.

Fig. 4. A forest map depicting the fictitious Dianenburg forest, introducing the forest
management method annual cutting in compartments (Hartig 1819)
4 pav. Miško žemėlapis, kuriame vaizduojamas fiktyvus Dianenburgo miškas ir
pateikiamas miško tvarkymo metodas, kai miškas kasmet kertamas bareliuose
(Hartig 1819)
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Fig. 5. Planting, stump removal and clearcutting on annual cutting areas
(G. A. Däzel 1802, drawing attachment)
5 pav. Sodinimas, kelmų rovimas ir plynas kirtimas kasmetinėse biržėse
(G. A. Däzel 1802)

Fig. 6. Wilhelm Pfeil standing behind a fallen deer, surrounded by his students
(Hilf 1938, fig. 176)
6 pav. Wilhelm Pfeil stovi už nušauto elnio, apsuptas savo studentų
(Hilf 1938, 176 pav.)
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Fig. 7. Tharandt Forest Academy (Tharandter Jahrbuch 1866)
7 pav. Tharandt miškų akademija (Tharandter 1866 m. metraštis)
The German impact in other European countries’ forests and forestry
Until the early 1900s most European countries had borrowed from the Germans:
 The structure of forest legislation and forest administration
 Model for forest academies and their study plans & textbooks
 Model for forest research and research organisations
 Forest management systems
 Theory and methods of silviculture
 Volume and growth tables
 Measurement instruments and their mathematical background
 Theory of forest economy etc.
We meet every day something that is based on German innovations. Their influence
is still very strong and wide. The Germans have built the basis, from where we have continued the building of our own practical forestry, forest policies, and forest sciences.
European forest academies and institutes in 1900
Many of the private forestry schools in Germany were closed after some time or
merged into some university or other institution. In most countries, education was seen as a
task of public authority. In 1900, there were at least the following institutions giving academic forestry education in Europe:
 Germany: Eberswalde and Münden in Prussia; University of Munich in Bavaria;
Karlsruhe Polytechnic Institute in Baden; Giessen in Hessen; Tharandt in Saxony; University of Tübingen in Württemberg.
 Austria: Hochschule für Bodenkultur in Wien
 Switzerland: Zürich Polytechnic Institute
 Russia: St. Petersburg, Moscow, Evo in Finland, Riga in Latvia
 Sweden: Stockholm Forest Institute
 Denmark: Copenhagen Agricultural University
 France: Nancy, National Forest Institute
58

MIŠKININKYSTĖ, KRAŠTOTVARKA IR APLINKOS INŽINERIJA ŠIANDIEN IR ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE
FORESTRY, LANDSCAPE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING TODAY AND IN THE PERSPECTIVE

A complete list is not possible to present, because the situation was changing all
the time. Soon after 1900, numerous new forestry academies and institutes were established
in different European countries (Fernow 2011, Wikipedia 2018a).
The sea powers and colonialism
The Western European sea powers like England, France, Holland, Spain and Portugal had wide colonies in Africa, America, Asia and Australia. Also western Europe suffered
from shortage of wood, but these countries set their focus on import of valuable wood from
the colonies, as well as cultivating there many valuable plants. The development of forestry
organisations and starting of forestry education happened later than in Central and northern
Europe.
Huge areas were conquered in the colonies, and forests once again had to give space
for settlers, their cattle and crops (grain, corn, sugar, coffee, tea, rubber, fruits etc.). Gradually, the disavantages of destructive fellings, pasturing and intensive farming in the colonies
came to public awarness. Forest laws were given and organisations for state forestry as well
as forestry schools were established to the provinces like Algeria and India. (Fernow 1911).
Start of the national forestry organisations and educational institutions
In many European countries, the organisations for the control and development of
state and private forestry, were established in the latter half of 1800s and first decades of
1900s. The national forest research was started both in universities and separate institutes.
In addition to these state organisations, the fast developing forest industries and big estates
needed educated foresters, forest guards and foremen.
Several forestry schools, following the German model, were established in European
countries for the education of forest guards and other professionals.
National institutions were a necessity for many reasons:
 Linguistic needs: literature, legislation, teaching, instructions etc. could be produced in the country’s own language.
 All German know how did not meet the local circumstances and needs (e.g.
northern Europe).
 Better co-operation and communication with the common people.
Europe is changing
Many national states, e.g. Baltic countries, Finland and Norway, became independend in 1910s and 1920s, and they soon established new national forestry academies and
schools of their own. Doctor education of forestry science’s own was started in many places.
Forestry, forest industries as well as forest sciences and education developed fast until the
end of 1930s.
The World War II made big changes to Europe. Since the end of the war, USSR had
a strong influence in eastern Europe and USA in the western part of our continent. The
forests were everywhere a decisive factor in post-war reconstruction times. Forestry organisations and forest industries had to produce construction timber, fuelwood and other
products for the local needs. In addition, the export of timber was growing inside Europe
and to other continents in early 1950s. New forestry professionals were needed, and the
forestry education was commonly renewed after the stop time of 1940s.
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Development in 1950–2000
In the midst of all the harms of war, the forestry technology and wood transport got
useful models and their development accelerated from the war-time off-road vehicles and
transport equipment. Mechanization of forestry had a rapid development phase since
1950s, and the forest education was widened to cover the training of workers for practical
tasks, too.
Applications of electronic data processing came to forestry in 1960s and 1970s.
Remote sensing, GPS and GIS followed since 1980s.
The German hegemony faded in many areas, and was replaced by hegemony of
English language and anglosaxon culture. Nevertheless, there are still several universities
with forest faculties in Germany, and the Germans have been pioneers in developing the
universities of applied sciences.
Female students found forestry education in 1970s and their share has increased to
ca. 20–40 per cent until now. Currently there are female foresters working in all areas and
organisations of forestry.
Ecology, nature protection and multiple use of forests have gained a strong
foothold in the curricula of forest education institutions since the 1970s. Also the human
factor has found its place in forest sciences, and the methods of qualitative research have
been recognized as a suitable approach in forest research as well.
Forestry development programs have been implemented in numerous developing
countries of other continents. The forestry education institutions from several European
countries have had a significant role in this work since 1970s.
Forestry education today
Internationalization has been the decisive feature of European forestry education
for decades. The European Union is controlling the use of member states’ forests and
nature resources as a whole, by directives, policies, strategies and programmes. So the EU
has a strong unifying influence in the content of the forestry teaching. Likewise, the EU
strives to harmonize member states' education and training systems. university degrees and
qualifications of the graduates. One of the best known common efforts is the European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Through the Erasmus+ program,
EU is also funding student and teacher exchange, international study programmes and projects, internships abroad and many other international activities between the member states’
universities.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is following
forestry education from a global point of view. FAO has published several statements with
quite detailed alignments how forestry education shall be developed. There are usually no
special proposals or requirements targeted to European countries. They are encouraged to
support FAO’s development work in many areas of other continents, where the forests are
destroyed at an accelerating rate (FAO 2003 and 2016).
The International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) / The
Global Forest Information Service, has published a worldwide list of universities giving
academic forestry education. Outlined on this page are the location, name, and link to most
of the world’s forest-related Bachelor, Master and PhD programs (IUFRO GFIS.net/Education 2018).
A corresponding list is available also in Wikipedia. In most cases there is brief
history chapter on each institution’s website (Wikipedia 2018b).
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Fig. 8. Students and a part of teachers of an international Nordplus course organized by
KMAIK in 2013
8 pav. Studentai ir dėstytojai tarptautiniuose Nordplus kursuose, kuriuos organizavo
KMAIK 2013 m.
Conclusions
The author of this short article agrees with many earlier forest historians and experts
of silviculture and forest management, that the most important scientific innovations and
practical methods needed for the implementation of sustainable forestry were created already
by the early 19th century. Despite this, we still have a lot of work to do before all this
knowledge and know-how have been put into practice and sustainable forestry has been truly
realized in Europe and other continents. It is not enough that we foresters know what and
how to do. We need to get other people to understand and accept our message.
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Tapani Tasanen
Miškininkystės mokslo istorija Europoje
Santrauka
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiami svarbiausi miškininkystės švietimo
etapai Europoje nuo viduramžių, kai pradėta sistemingai perduoti miškininkystės
žinias iš kartos į kartą. Kalbant apie senesnį laikotarpį, nuo viduramžių iki 1870-ųjų, straipsnio turinys yra trumpai aprašomas anglų kalba autoriaus daktaro disertacijoje (Tasanen
2004).
Raktiniai žodžiai: miškininkas, miškų akademija, miškų mokykla, miškų tyrimai.
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