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PRATARMĖ

Tai pirmasis specializuotas žinynas, apimantis miško atkūrimo ir 
įveisimo būdų, metodų ir darbų technologijų kompleksą, pradedant 
miško dauginamosios medžiagos ruoša ir baigiant miško želdinių ir 
žėlinių priežiūra bei apsauga tol, kol susiformuoja miško jaunuolynas.

Išsamus leidinys – vadovėlis „Miško želdinimas“ (Vilnius, 1991) –  
išleistas prieš 24 metus. Per šį laikotarpį keitėsi miško nuosavybės for-
mos, funkcinė paskirtis ir jos samprata, miško dauginamosios medžia-
gos ruošos ir auginimo, miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technolo-
gijos. Kaupėsi patirtis, gausėjo mokslinių tyrimų duomenų ir praktinės 
patirties rekomendacijų. Tapo aktualu tai susisteminti ir parengti „Miš-
ko želdintojo žinyną“.

Žinynas skirtas miškininkams, privačių miškų savininkams ir tvar-
kytojams. Jis bus naudingas ir Aleksandro Stulginskio universiteto, 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, kitų mokyklų studijų 
programų, susietų su miškininkyste, studentams, ekologams, miško 
bičiuliams.

Žinyną sudaro 5 skyriai: miško sėklininkystė, miško sodmenų au-
ginimas, miško atkūrimas ir įveisimas, plantaciniai miško želdiniai ir 
miško želdinių bei žėlinių apsauga.

Dėkoju šio leidinio autoriams, recenzentams, redaktoriams, pastabų 
ir patarimų teikusiems kolegoms, leidinį apipavidalinusiam Rimantui 
Pranskūnui.

Prof. habil. dr. Edvardas Riepšas



MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS14 15MIŠKO SĖKLININKYSTĖ

MIŠKO 
SĖKLININKYSTĖ

1.1. BENDROSIOS ŽINIOS

Miško sėklininkystė – tai miškininkystės sritis, tirianti ir rengianti 
selekciškai pagerintų miško medžių sėklų auginimo, ruošos, laiky-
mo, rajonavimo, paruošimo sėjai būdus ir technologijas nuo sėklų 
susidarymo iki jų sėjos. Nors sėklos miškams želdinti pradėtos ruošti 
Bavarijoje dar trečiajame XV a. dešimtmetyje, iki šių dienų miško sė-
klininkystė tobulinama, plėtojant ją genetiniu ir selekciniu pagrindu, 
gerinant sėklų sėjamąsias savybes ir tobulinant sėklų ruošos techno-
logijas, siekiant išauginti tvaresnius, produktyvesnius ir selekciniu 
požiūriu kokybiškesnius medynus.

Miško sėklininkystę ir sėklinės miško bazės kūrimą, naudojimą ir 
tvarkymą Lietuvoje reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

• Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
• Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių ište-

klių įstatymas;
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
• Kompleksinių ir gamtinių draustinių nuostatai;
• Miško dauginamosios medžiagos nuostatai;
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• Medžių ir krūmų sėklų kokybės reikalavimai;
• Leidimų įvežti ir naudoti miško sodinamąją medžiagą miš-

kui želdinti išdavimo tvarka;
• Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo 

tvarkos aprašas;
• Miško sėklinių medynų nuostatai;

Sėklinės miško bazės plėtra ir sėklų ruoša Lietuvoje vykdoma geo-
grafiniu, populiaciniu ir ekologiniu pagrindu, todėl nustatyti pagrin-
dinių miško medžių rūšių, kuriomis atkuriamas ar įveisiamas miškas, 
kilmės rajonai. Jų pagrindu plėtojama sėklininkystė. Miško daugina-
mosios medžiagos nuostatuose nurodyti pagrindiniai reikalavimai, 
taikomi ruošiant ir perkeliant miško dauginamąją medžiagą miškams 
atkurti ir įveisti. 

1.2. MEDŽIŲ ŽYDĖJIMAS IR DERĖJIMAS

Miško medžių žydėjimas ir derėjimas priklauso nuo vidinių spe-
cifinių genetinių medžių rūšies savybių, amžiaus, kilmės ir aplinkos 
veiksnių – klimato, meteorologinių ir augavietės sąlygų, įvairių pa-
kenkimų bei antropogeninių veiksnių. Medžių ir krūmų lytinė bran-
da ateina gerokai vėliau negu kitų augalų ir, atsižvelgiant į aplinkos 
sąlygas, kiekvienos rūšies ji skirtinga. Medžių žydėjimo laikas ir gau-
sumas ypač skiriasi, lyginant augančius lauke ir medyne, sėklinių ir 
vegetatyvinių palikuonių sėklinėse plantacijose. Pavyzdžiui, papras-
toji pušis ir europinis maumedis kloninėse plantacijose pradeda derė-
ti 10-ais, paprastoji eglė – 15-ais metais, medynuose – atitinkamai 30 
ir 50 metų. Vegetatyvinės kilmės medeliai – skiepeliai, augūnai (gy-
vašakės, gyvašaknės ir mikrodauginimo būdu gauti medeliai) plan-
tacijose dera daug anksčiau negu sėklinės kilmės plantacijose. Der-
ėjimo laikas labai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Pavyzdžiui, 

paprastasis ąžuolas Kėdainių rajone 1971 m. pradėjo žydėti gegužės 
18 d., o 1980 m. beveik po mėnesio – birželio 16 d. Panašiai dideli 
žydėjimo terminų skirtumai ir geografiniu-ekologiniu aspektu. Pagal 
tai galima spręsti apie populiacijų savitarpio kryžminimąsi. 

Genetiniai sėklų ypatumai lemia būsimo augalo požymius ir sa-
vybes, tačiau jas veikia ir aplinkos veiksniai. Todėl taikant ūkines 
priemones reikia įvertinti abu veiksnius. Šiuo metu miško medžių sė-
klininkystė plėtojama remiantis ne tik ekologiniais ypatumais, bet ir 
genetikos bei selekcijos pagrindais.

1.2.1. Medžių žydėjimo ypatumai ir sėklinis
       produktyvumas
Planuojant sėklų ruošos darbus ir tam reikalingas lėšas, sudarant 

rezervinį sėklų fondą būtina žinoti miško medžių lytinės brandos 
amžių (ypač sėklinėse miško medžių plantacijose), derėjimo, sė-
klų prinokimo ir byrėjimo terminus, sėklinių metų dažnį. Tuo tikslu  
1.1 lentelėje pateikti įvairių autorių ilgalaikių stebėjimų duomenys, 
atitinkantys Lietuvos meteorologines sąlygas. Kadangi atskirų metų 
žydėjimas labai skiriasi, todėl dideli ir žydėjimo bei derėjimo laiko 
intervalai.

1.1 lentelė. Medžių rūšių žydėjimo ir derėjimo terminai (Lietuvos TSR flora, 1959–

1980; Grigas, 1986; Navasaitis, 2004, ir kt.)

Medžių 
rūšis

Lytinės brandos amžius, m.

Sėklinių 
metų
dažnis, m.

Žydėjimas, 
mėnuo, 
dekada

Sėklų pri-
nokimas, 
mėnuo

Medžiai 
išberia
sėklas, 
mėnuo

Lauke 
(kloninėje 
sėklinėje 
plantaci-
joje)

Medyne

SPYGLIUOČIAI

Eglė, 
paprastoji

20–30 
(15–20)

50–60 3–6 V, 1–V, 3 X–XI XI–III**
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Eglė, 
sitkinė

20–25 30–40 2–3 V, 2–VI, 1 IX–X X–II**

Kėnis, 
europinis

25–40 60–70 2–3 V, 1–V, 3 IX–X IX–X

Maumedis, 
europinis

15–20 
(10–15)

25–40 3–5 IV, 2–V, 1 IX, 3–X, 1 XI–VI**

Maumedis, 
japoninis

15–20 25–30 2–3 IV, 2–V, 1 IX, 3–X, 1 X–XII

Maumedis, 
plačiažvy-
nis

15–20 25–30 2–3 IV, 2–V, 1 IX, 3–X, 1 X–XII

Pocūgė, 
didžioji

15–25 30–50 2–3 V, 1–V, 3 IX, 3–X, 1 X–XI

Pocūgė, 
melsvoji

15–25 
(10–15)

30–40 2–3 V, 1–V, 3 IX, 3–X, 1 X–XI

Pocūgė, 
pilkoji

15–20 30–40 2–3 IV, 3–V, 3 IX, 3–X, 1 X–XI

Pušis, 
balkaninė

15–20 25–30 3–4 V, 3–VI, 1 IX** X**–XI**

Pušis, 
geltonoji

15–20 30–35 3–4 V, 3–VI, 1 IX–X** X**–IV***

Pušis, 
juodoji

15–20 30–40 2–5 V, 3–VI, 1 X–XI** XII**–
IV***

Pušis, 
kedrinė

25–35 50–60 2–3 VI, 2–VII, 1 IX** XI**–IV***

Pušis, pa-
prastoji

15–20 
(10–15)

30–40 3–5 V, 2–VI, 1 X–XI** XII**–V***

Pušis, 
suktaspy-
glė

10–15 (7–10) 15–20 2–3 V, 1–VI, 2 IX–X** X–XII**

Pušis, vei-
mutinė

20–25 30–50 2–3 V, 3–VI, 2 IX–X** X–XII**

Tuja, 
didžioji

15–20 30–50 2–3 IV, 3–V, 1 IX–X X–XII

LAPUOČIAI

Ąžuolas, 
bekotis

40–50 50–80 2–3 V, 2–VI, 1 IX–X IX–XI

Ąžuolas, 
papras-
tasis

40–45 
(20–30)

50–80 3–4 V, 2–VI, 1 IX–X IX–XI

Ąžuolas, 
raudonasis

30–40 40–50 2–5 V, 1–VI, 1 IX–X IX–XI

Baltalksnis 7–10 15–20 1–3 III, 3–IV, 3 X–XI XI–XII

Beržas, 
karpotasis

10–15 
(8–10)

20–30 2–4 IV, 3–V, 2 VII–VIII IX–X

Beržas, 
plaukuo-
tasis

15–20 20–30 2–3 V, 1–V, 3 VII–VIII IX–X

Bukas, 
papras-
tasis

40–50 50–80 3–5 IV, 3–V, 3 X–XI X–XI

Drebulė 10–15 (5–7) 15–20 1–2 IV, 2–VI, 1 V–VI V–VI

Guoba, 
kalninė

20–25 30–40 1–2 IV, 3–V, 1 V–VI V–VII

Juodalks-
nis

10–20 (5–8) 20–30 1–2 IV, 1–V, 1 X–XI XI–II**

Klevas, pa-
prastasis

15–25 30–50 3–4 IV, 3–V, 1 X–XI XI–XII

Klevas, 
platana-
lapis

20–30 40–50 3–4 IV, 3–V, 3 X–XI XI–XII

Kriaušė, 
miškinė

10–15 (5–7) – 2–3 V, 2–V, 3 IX–X IX–X

Liepa, 
didžialapė

20–25 – 1–2 VI, 2–VII, 1 IX–X XII–II**

Liepa, 
mažalapė

20–25 30–45 1–2 VI, 3–VII, 2 IX–X XII–II**

Obelis, 
miškinė

10–12 (5–7) – 2–3 V, 2–V, 3 IX–X IX–X

Riešu-
tmedis, 
graikinis

10–12 – 1–2 V, 2–VI, 1 VIII–IX IX–X

Skirpstas, 
papras-
tasis

20–25 30–40 1–2 IV, 3–V, 1 V–VI V–VII

Skroblas, 
papras-
tasis

15–20 30–40 1–2 IV, 3–V, 3 X–XI XI–XII

Trešnė 6–8 15–20 1–2 IV, 3–V, 1 VII–VIII VIII

Tuopa, 
juodoji

10–15 (5–7) – 1–2 IV, 3–V, 1 VI VI
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Tuopa, 
plaukuota-
vaisė

10–15 – 1–2 IV, 1–IV, 3 V V–VI

Uosis, pa-
prastasis

20–25 (7–9) 30–50 2–3 IV, 3–V, 3 IX–X X–III**

Vinkšna, 
paprastoji

30–40 40–60 1–3 IV, 3–V, 1 V–VI V–VII

Pastabos:
 ** antraisiais po žydėjimo metais;
*** trečiaisiais po žydėjimo metais.
Skliausteliuose, pvz., (10–15), nurodyta skiepelių derėjimo pradžia kloninėse sėklinėse plantacijose.

Sėklų poreikiams patenkinti reikia žinoti ir sėklinės miško bazės objek-
tų (medžių, medynų, plantacijų) sėklinį produktyvumą. Sėklų derliai įvai-
riuose sėklinės miško bazės objektuose pagal daugelio autorių duomenis 
pateikti 1.2 lentelėje.

1.2 lentelė.  Medžių ir medynų sėklų derliai sėkliniais metais (pagal J. Danusevičių)

Medžių 
rūšis

Vieno medžio derlius 
sėkliniais metais, kg

Sėklų išei-
ga,  proc.

Sėklinės miško medžių 
plantacijos sėklų derlius
sėkliniais metais, kg/ha

Miško sėkli-
nio medyno 
sėklų derlius 
sėkliniais 
metais,
kg/ha

Vaisių /
kankorėžių

Sėklų

10–20 m.
amžiaus

20–40 m.
amžiaus

SPYGLIUOČIAI

Eglė, pa-
prastoji

16–25 0,4–0,8 2–3 15–18 20–114 (70) 120–170

Maumedis, 
europinis

10–27 0,6–1,1 4–6 20–25 50–90 (70) 70–100

Maumedis, 
japoninis

10–15 0,3–0,7 3–4 15–20 30–50 (40) 60–80

Pušis, pa-
prastoji

12–15 0,1–0,3 1–2 10–15 30–61 (38) 40–85

Pušis, 
juodoji

10–12 0,2–0,4 2–3 – – 30–35

Pušis, vei-
mutinė

12–15 0,2–0,5 2–3 – – 95–100

Pocūgė, 
didžioji

20–25 0,2–0,7 1–3 5–10 10–20 (15) 100

LAPUOČIAI

Ąžuolas, 
papras-
tasis

30–50 25–45 90–95 50–200 300–800 1 500–2 500

Ąžuolas, 
bekotis

20–35 20–30 90–95 – – 1 000–1 500

Ąžuolas, 
raudonasis

20–50 20–35 90–95 – – 1 200–2 000

Baltalksnis 4–10 0,1–0,3 3–8 – – 15–18

Beržas, 
karpotasis

2,0–2,5 0,2–0,5 10–30 10–15 60–100 60–120

Beržas, 
plaukuo-
tasis

1,8–2,1 0,2–0,3 10–30 – – 50–100

Bukas, pa-
prastasis

8–10 4–7 50–65 – – 800–1 100

Drebulė 1,8–2,5 0,1–0,3 4–11 10–30 35–50 20–65

Guoba, 
kalninė

2–2,5 0,8–1,0 40 – – 90–120

Juodalks-
nis

7–10 0,2–0,3 3–9 5–12 15–30 15–25

Klevas, pa-
prastasis

10–15 7–10 70–90 – – 210–420

Kriaušė, 
miškinė

150–160 0,9–1,6 0,6–1,0 – – 30–60

Liepa, 
mažalapė

10–20 5–15 50–80 – – 100–120

Liepa, 
didžialapė

20–30 10–15 50–80 – – 120–150

Obelis, 
miškinė

200–250 0,7–2,5 0,4–1 – – 37–46

Skirpstas, 
papras-
tasis

2–4 1–2 40–70 – – 100–150
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Skroblas, 
papras-
tasis

15–20 7,4–9,6 50 – – 740–960

Trešnė 20–30 3–4,5 15 – – 300

Uosis, pa-
prastasis

20–37 15–31 75–85 20–30 – 60–80

Vinkšna, 
paprastoji

2–5 0,8–3,5 40–70 – – 100–175

1.2.2. Natūrali sėklų sklaida
Vis dažniau taikomi neplynieji miško kirtimai ir siekiama savaimi-

nio miško atžėlimo. Savaiminiam miško žėlimui paliekamos pamiš-
kės ir miško aikštelės, todėl svarbu žinoti miško medžių sėklų sklai-
dos ypatumus. 1.3 lentelėje nurodyta, kokiame plote vienas medis 
gali paskleisti savo sėklas, nes atkuriant medynus žėliniais būtina 
atsižvelgti į žėlinių genotipinę įvairovę ir plynųjų kirtimų biržių plotį.

1.3 lentelė. Sėklų sklaida nuo motininio medžio, esant įvairiam vėjo stiprumui  

(Kohlermann, 1950)

Medžių 
rūšis

1,7 m/s 2,7 m/s 5,9 m/s

Atstumas 
nuo me-
džio, m

Sklaidos
plotis, m

Atstumas
nuo me-
džio, m

Sklaidos
plotis, m

Atstumas
nuo me-
džio, m

Sklaidos
plotis, m

Eglė, pa-
prastoji

35 50 51 40 – –

Pušis, pa-
prastoji

39 65 50 35 – –

Maumedis, 
europinis

29 35 38 15 – –

Klevas, pa-
prastasis

26 25 33 20 83 90

Liepa, 
mažalapė

22 25 32 30 64 95

Skirpstas, 
papras-
tasis

51 45 60 45 – –

Skroblas, 
papras-
tasis

24 25 35 20 73 100

Uosis, pa-
prastasis

18 20 26 20 53 65

Pastaba: „–“ – nėra duomenų.

Miško medžių sėklas skleidžia vėjas, paukščiai, žvėrys ir vanduo. 
Vėjas išplatina 75 rūšių sėklas. Jo nešamos sėklos turi sparnelius ar 
pūkelius. Dažniausiai pušų ir eglių sėklos nunešamos dviejų medžių 
aukščio atstumu. Pagal lentelės duomenis nesudėtinga apskaičiuo-
ti būtiną sėklinių medžių kiekį. Siekiant išsaugoti medyno genetinę 
įvairovę, kad medžiai galėtų tarpusavyje kryžmintis, 1 ha turi būti ne 
mažiau kaip 50 sėklinių medžių (Danell, 1993).

Sunkias sėklas ir vaisius kaip maistą platina paukščiai ir žvėreliai 
(kėkštai, kryžiasnapiai, voveraitės, pelės ir kt.). Rudenį nukritusias 
sėklas nuplukdo lietaus vandenys. Daug sėklų nukrenta žiemą ant 
sniego, o susidarius sniego plutai vėjas jas nuneša gana toli.

1.2.3. Vizualus žydėjimo ir derėjimo gausumo  
vertinimas

Žydėjimas ir derėjimas dažniausiai vertinami vizualiai, atliekant 
fenologinius stebėjimus. Šiais stebėjimais nustatomos žydėjimo ir de-
rėjimo fazių datos ir laukiamas sėklų derlius. 

Fenologiniams stebėjimams atlikti nepakenktuose I selekcinės 
grupės medynuose, miško sėkliniuose medynuose, genetiniuose miš-
ko medžių draustiniuose įrengiamos apskaitos aikštelės. Stebėjimų 
duomenys patikimi tuomet, kai stebima ne mažiau kaip 100 medžių. Į 
apskaitą turi būti įtraukiami ne tik medyno gilumoje, bet ir jo pakraš-
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tyje augantys medžiai. Sėklinėse miško medžių plantacijose stebimi 
visų klonų medžiai po lygiai. Bendram balui nustatyti apskaičiuoja-
mas svertinis vidurkis. Žydėjimui ir derėjimui vertinti naudojamos 
atitinkamos 1.4–1.7 lentelės. Apžiūrint lają iš visų pusių nustatomas 
kiekvieno medžio žydėjimo ar derėjimo balas.

1.4 lentelė. Pavienių medžių žydėjimo / derėjimo įvertinimas (pagal A. Korčaginą, 

1960)

Balas Gradacija Vaisių / kankorėžių pasiskirstymas medžio lajoje

0 Nedera Vaisių / kankorėžių nėra

1 Labai men-
kas

Viršūnėje ar viršutinėje lajos dalyje yra pavienių kankorėžių / 
vaisių

2 Menkas Viršūnėje ir vidurinėje lajos dalyje, daugiau pietinėje pusėje, 
ant pavienių šakų yra po kelis pavienius kankorėžius / vaisius. 
Eglių, kėnių ir kedrų vidurinėje lajos dalyje matomi tik pavieniai 
kankorėžiai

3 Vidutinis Viršūnėje ir vidurinėje lajos dalyje ant daugelio šakų yra pavienių 
ar grupėmis kankorėžių / vaisių, ypač pietinėje pusėje. Eglių, 
kėnių ir kedrų vidurinėje lajos dalyje kankorėžių mažai

4 Gausus Viršūnėje ir vidurinėje lajos dalyje ant daugelio šakų daug kan-
korėžių / vaisių. Lapuočių lajose vaisiai išsidėstę tolygiai, jų ypač 
daug pietinėje pusėje. Eglių viršūnėse kankorėžių ypač daug, ant 
vienmečių šakų jie susitelkę grupėmis (eglių kekės iš 5–10 kanko-
rėžių). Vidurinėse lajų dalyse kankorėžių nedaug

5 Labai gausus Viršūnėje ir vidurinėje lajos dalyje ant visų šakų kankorėžių / vai-
sių daug, ypač pietinėje pusėje. Eglių kankorėžių viršutinėje lajos 
dalyje labai gausu, jie susitelkę grupėmis po 10–15, ypač viršutinė-
je lajos dalyje. Kankorėžių gausu ir vidurinėje lajos dalyje

1.5 lentelė. Medynų ir medžių bei krūmų grupių žydėjimo / derėjimo įvertinimas (pa-

gal V. Kaperį, 1937)

Balas Balo apibūdinimas

0 Nežydi ir nedera

1 Labai mažai žiedų ir vaisių (ant palaukės ar pavieniui augančių medžių pavieniui 
žiedai / strobilai ar vaisiai / kankorėžiai)

2 Mažai žiedų ar vaisių (ant palaukės ar pavieniui augančių medžių žiedų / vaisių ar 
kankorėžių mažai, jie išsidėstę pavieniui)

3 Vidutiniškai žiedų ir vaisių (ant palaukės ir pavieniui augančių medžių žiedų / 
strobilų bei vaisių ar kankorėžių vidutiniškai, jų yra nedaug pusamžiuose ir bran-
džiuose medynuose)

4 Gausu žiedų ir vaisių (gausu jų ir pusamžiuose bei brandžiuose medynuose)

5 Labai daug žiedų ir vaisių (labai gausu jų pusamžiuose ir brandžiuose medynuose)

1.6 lentelė. Kankorėžių derliaus įvertinimas (pagal H. Messerį, 1958)

Derliaus
vertini-
mas

Derlius, 
proc. 
nuo viso 
derliaus

Pušis Eglė Maumedis

Kankorėžių Kankorėžių Kankorėžių

skaičius masė, kg skaičius masė, kg skaičius masė, kg

Menkas 10
20
30
40

200 
400 
600 
800 

1,25
2,50
3,75
5,00

60
120
180
240

2,0
4,0
6,0
8,0

300
600
900
1 200

1,5
3,0
4,5
6,0

Vidutinis 50
60
70

1 000 
1 200 
1 400 

6,25
7,50
8,75

300
360
420

10,0
12,0
14,0

1 500
1 800
2 100

7,5
9,0
10,5

Geras 80
90

1 600 
1 800 

10,00
11,25

480
540

16,0
18,0

2 400
2 700

12,0
13,5

Labai 
geras

100 2 000 12,50 600 20,0 3 000 15,0

1.7 lentelė. Pusamžių medynų derėjimo laipsnis pagal derančių medžių skaičių (pagal 

H. Messerį, 1969)

Derliaus gradacija Įvertinimo rodikliai

Gausus (sėkliniai metai) 70–100 proc. pirmo ardo medyno medžių ir palaukės medžių gau-
siai žydi ir gausiai dera

Vidutinis (pusiau sėkli-
niai metai)

40–70 proc. pirmo ardo medyno medžių ir daugelis palaukės 
medžių gerai žydi ir dera

Menkas 10–40 proc. palaukės medžių ir pavieniai viršutinio medynų ardo 
medžiai negausiai žydi ir dera

Ypač menkas (nederlius) Mažiau nei 10 proc. medžių labai menkai žydi arba dera
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1.2.4. Kankorėžių / vaisių klasifikacija
Anglų mokslininkas E. H. Robertsas (1973, 1975), atsižvelgda-

mas į sėklų ilgaamžiškumą ir gyvybingumą, kai smarkiai sumažina-
ma jų drėgmė, pasiūlė medžių sėklas skirstyti į dvi stambias grupes:  
1) galimo stipraus drėgmės sumažinimo sėklas (orthodox), kai paže-
minus temperatūrą ilgai išsilaiko jų gyvybingumas, ir 2) sėklas, jau-
trias stipresniam drėgmės sumažinimui (recalcitrant), kai džiūstant 
sparčiai mažėja jų gyvybingumas. Pirmajai kategorijai priskiriamos 
spygliuočių, robinijų, alksnių, beržų, skroblų, bukų, uosių, tuopų, 
karklų, liepų, guobų ir paprastųjų bei platanalapių klevų sėklos. An-
trajai kategorijai priskiriamos ąžuolų gilės, cukrinių ir raudonųjų kle-
vų, kaštonų, lazdynų ir riešutmedžių sėklos, nes jos dėl didesnio vi-
dinio drėgnumo yra jautrios šalčiui (esant keliems laipsniams šalčio 
tampa negyvybingos). 

Spygliuočių vaisynus sudaro kankorėžiai, skujauogės ir sėklos su 
apysėkliu (arillus). Kankorėžius brandina kėniai, pocūgės, cūgos, 
eglės, maumedžiai, kedrai, pušys, kiparisai, puskiparisiai, tujos ir 
kt., o skujauoges – kadagiai. Sėklas su apysėkliu brandina kukme-
džiai. Kankorėžiai skirstomi (Rohmeder, 1972; Miško želdinimas, 
1991; Nasienictwo lesnych drzew..., 1995) pagal 1.1 pav. pateikiamą  
J. Danusevičiaus modifikuotą schemą. Žinant kankorėžių ir vaisių 
ypatumus, galima numatyti jų ruošos ir apdorojimo bei sėklų gavy-
bos technologijas.

1.1 pav. Kankorėžių klasifikacijos schema (pagal J. Danusevičių)

KANKORĖŽIAI

Nesubyrantieji

Vienpusiai 
Sparneliai 

(nesuaugę su sėkla)

Žnyplių 
pavidalo

Nepilno šaukštelio 
pavidalo

Šaukštelio 
pavidalo

Iš vieno 
šono

Iš abiejų 
šonų

Pušys: papras-
toji, kalninė, bal-
kaninė, juodoji, 

veimutinė

Pušys: Bankso, 
suktaspyglė, 

šiurkščioji

Eglės: 
paprastoji 

dygioji, 
sitkinė, 
serbinė

Maumedžiai: 
europinis, 
Japoninis, 

Cūgos, 
Pocūgės

Tujos

Sėklos su 
sparneliais

(kėniai)

Sėklos be 
sparnelių
(kedrai)

Sparneliai gaubia  
sėklą

Subyrantieji
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1.2 pav. Lapuočių vaisių klasifikacijos schema (Zalęski, 1995)

LAPUOČIŲ MEDŽIŲ VAISIAI

Sausieji Sultingieji

Sausi riešutėliai 
(liepos, platanai...)

Sultingi 
(šilkmedžiai...) 

Uogos 
(sausmedžiai...)

Atsidarantieji 
(magnolijos...)

Uždarieji 
(avietės...)
Riešutėliai 

(erškėčiai...)
Sparnavaisiai 

(tulpmedžiai...)

Atsidarantieji
Ankštys 

(robinijos, 
zuikiakrūmiai...) 

Dėžutės 
(tuopos, drebulės, 

ožekšniai)

Uždarieji
Riešutai 

(bukai, lazdynai...) 
Riešutėliai 

(beržai, alksniai...)
Gilės 

(ąžuolai). 
Sparnavaisiai 

(klevai, uosiai, 
guobiniai...)

Uogos 
(amalai, serbentai)

Obuoliai 
(obelys, 

šermukšniai) 
Kaulavaisiai 

(putinai, 
šaltekšniai, 

žalčialunkiai...)

SudėtiniaiSutelktiniaiPaprastieji

1.2.5. Sėklų poreikio apskaičiavimas
Sėklų poreikiui ir kiekiui nustatyti būtini rodikliai – sėklų masė, 

skaičius masės vienete, pradinis ir gruntinis daigumas (1.8 lentelė).

1.8 lentelė. Miško medžių sėklų biometriniai rodikliai (Dendrologija, 1963; Grigas, 

1986; Danusevičius, 2000; Navasaitis, 2004)

Medžių rūšis

1 000
sėklų
masė, g

Sėklų
skaičius,
tūkst.  
vnt./kg

Pradinis
sėklų
daigumas, 
proc.

Gruntinis
sėklų
daigumas, 
proc.

SPYGLIUOČIAI

Eglė, paprastoji 5–8 125–175 70–90 40–50

Eglė, sitkinė 2–5 200–500 40–70 –

Kėnis, europinis      40–65 15–25 61–80 –

Maumedis, europinis 4–9 120–250 20–40 15–37

Maumedis, japoninis 3–5 200–300 20–50

Pocūgė, didžioji 7–15 70–140 70–90 74–75

Pušis, paprastoji 4–10 100–250 90–95 50–55

Pušis, geltonoji 30–60 17–33 30–96 –

Pušis, juodoji 12–14 45–60 52–98 –

Pušis, suktaspyglė 3–4,5 220–330 70–80 –

Pušis, veimutinė 13–22 45–75 75–85 –

Tuja, didžioji 0,9–2,2 110–450 34–90 –

LAPUOČIAI

Ąžuolas, paprastasis 2 500–5 000 0,2–0,3 80–90 70–95

Ąžuolas, bekotis 1 700–2 000 0,5–0,6 75–85 70–90

Ąžuolas, raudonasis 2 800–6 000 0,16–0,36 81–95 70–80

Beržas, karpotasis 0,1–0,2* 5–9 000* 20–30 3–10

Beržas, plaukuotasis 0,1–0,3 3–9 000 20–30 3–10

Bukas, paprastasis 160–240 4–6 80 60–90

Drebulė 0,8–0,14 7–12 500 90 5

Guoba, kalninė 9–14* 70–105* 60 15
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Baltalksnis 0,5–0,9* 1–2 000 50 10–20

Juodalksnis 0,7–1,6* 625–1 430* 55 15–20

Klevas, paprastasis 100–130* 7,7–10,0* 60–70 50–60

Kriaušė, miškinė 24–33,5 29,8–41,7 55–85 65

Liepa, mažalapė 21–46 21,7–47,6 80 50–60

Liepa, didžialapė 81–144 6,9–12,3 80 50–60

Obelis, miškinė 19–33 30,3–52,6 65–90 48

Skirpstas, paprastasis 8–10* 100–125* 60 15

Skroblas, paprastasis 28–66* 15,1–35,7* 90 50–80

Trešnė 110–215 4,6–9,1 – –

Uosis, paprastasis 64–104* 9,6–15,6* 60–70 40–300

Vinkšna, paprastoji 5–8,5* 118–200* 55–85 20

Pastaba: *– sėklos su sparneliais.

Planuojant sėklų ruošą svarbu žinoti sėklų poreikius, siekiant ap-
sirūpinti miško sodmenimis miškams atkurti ir įveisti. Būtini sėklų 
kiekiai apskaičiuojami pagal sodinukų arba sėjinukų išauginamus 
kiekius iš 1 kg sėklų. Tam turi įtakos ne tik gruntinis sėklų daigumas, 
bet ir sėklų laikymas, paruošimas sėjai bei miško sodmenų auginimo 
technologijos. Atskiruose medelynuose sėjinukų išeiga iš 1 kg sėklų 
skiriasi net keletą kartų. Kadangi sėklos ruošiamos tik sėkliniais me-
tais, todėl jų kiekis priklauso nuo to, kaip dažnai šie metai kartojasi. 
Sėjinukų išeiga iš 1 kg sėklų pateikta 1.9 lentelėje. 

1.9 lentelė. Sėjinukų išeiga iš 1 kg sėklų (Sobczaka, 1992; Krussmann, 1982; Suszka 

ir kt., 1994 ir 2000)

Medžių rūšis

Sėklų derlius 
plantacijoje, 
kg/ha sėkli-
niais metais

Pradinis 
daigumas, 
proc.

Sėklų skaičius, 
tūkst. vnt./kg

Sėjinukų skaičius, 
tūkst. vnt. iš kg 
sėklų

Eglė, paprastoji 20–114 91–100 125–175 (160) 50–80 (60)

Maumedis, europinis 20–90 41–60 120–250 (200) 10–16 (15)

Pocūgė, didžioji 5–20 80–90 70–140 (100) 13–17 (15)

Pušis, paprastoji 10–60 91–100 100–250 (170) 60–100 (80)

Ąžuolas, paprastasis 50–1 000 61–95 0,2–0,3 (0,25) 0,1–0,2 (0,15)

Beržas, karpotasis 10–100 41–60 5–9 000 (7 000) 10–20 (15)

Drebulė 10–50 81–95 7–12 500 (10 000) 250–312 (270)

Juodalksnis 10–30 61–80 625–1 430 (1 030) 9–17 (15)

Klevas, paprastasis 20–250 91–100 7,7–12 (9) 3–4 (3,5)

Liepa, mažalapė 20–120 81–95 21,7–47,6 (30) 4–8 (6)

Kriaušė, miškinė 5–40 81–95 29,8–41,7 (36) 6–8 (7)

Obelis, miškinė 5–45 91–100 30,3–52,6 (41) 7–9 (8)

Uosis, paprastasis 10–100 81–95 9,6–15,6 (12) 3–7 (5)

Vinkšna, paprastoji 10–150 76–95 118–200 (159) 5–15 (10)

Bukas, paprastasis – 81–95 4–6 (5) 1–2 (1,5)

Skroblas, paprastasis – 71–95 15–36 (25) 4–7 (6)

Trešnė – 81–95 7–9 (8) 2–3 (2,5)

Robinija, baltažiedė – 81–95 38–60 (45) 4–7 (5,5)

1.2.6. Sėklų branda ir ruoša
Sėklų brandos laikas priklauso nuo klimato, meteorologinių ir au-

gavietės sąlygų. Ar sėklos jau subrendusios, dažnai sprendžiama, kai 
jos pradeda kristi ant žemės. Pavyzdžiui, ant žemės nukrenta bran-
džios ąžuolų gilės, bukų ar trešnių riešutėliai. Sparnavaisiai pradeda 
kristi ant žemės pavieniui, dauguma jų ilgokai kabo ant medžių. Spy-
gliuočių kankorėžiai ir kai kurių lapuočių vaisiai skinami nuo augan-
čių medžių, o kėnių kankorėžiai lieka ant medžių net ir tada, kai pra-
deda irti. Sprendžiant apie sėklų brandą, dažnai pasikliaujama vaisių 
ir sėklų spalva, jai keičiantis iš žalios į geltoną, pilką ar rudą. Siekiant 
įsitikinti, ar subrendusios sėklos, kankorėžius ir kitus didesnius vai-
sius patartina perpjauti – sėklų luobelė turi būti tvirta, o branduo-
lio dalys sveikos ir išvystytos. Daugelio rūšių brandiems vaisynams, 
vaisiams ar kankorėžiams būdingas kotelių sumedėjimas. Smulkius 
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vaisius išauginančių medžių sėklas galima brandinti ant nupjautų 
motininių medžių šakų (drebulių, tuopų ir kt.). Kiekviena medžių 
rūšis turi jai būdingus sunokusių vaisių požymius, kurie aptarti  
1.10 lentelėje.

1.10 lentelė. Būdingi medžių sėklų brandos požymiai ir ruošos laikas  

  (pagal J. Danusevičių)

Medžių rūšis
Kankorėžių, vaisių ir sėklų brandos požy-
miai

Sėklų 
subrendimo 
laikas, mėn.

Sėklų ruo-
šos laikas, 
mėn.

SPYGLIUOČIAI

Eglė, paprastoji Pilkai gelsvi kankorėžiai, rausvai rudos 
sėklos

X–XI X–III*

Maumedis, europinis Pilkšvi kankorėžiai, iki XII mėn. didėja 
sėklų daigumas

IX–X X–III*

Pocūgė, didžioji Kankorėžiai ir sėklos rudos spalvos IX–X IX–XI

Pušis, paprastoji Pilkai rudi kankorėžiai, jų kotas sumedė-
jęs, iki XII mėn. didėja sėklų daigumas

X–XI XI–IV*

LAPUOČIAI

Ąžuolas, paprastasis Lengvai papurčius šakas byra sveikos bliz-
gios tamsiai rudos spalvos gilės. Perpjovus 
matyti brandus gemalas

IX–X X–XI

Beržas, karpotasis Rudai gelsvi žirginiai lengvai suyra VII–VIII VIII–IX

Beržas, plaukuotasis Rudai gelsvi žirginiai lengvai suyra VII–VIII VIII–IX

Bukas, paprastasis Papurčius šakas byra sveiki vaisiai. 
Kietas gvildas. Perpjovus matyti brandus 
gemalas

X–XI X–XI

Drebulė ir tuopa Tamsiai žalios vaisių dėžutės, nuo kurių 
pradeda atsiskirti šeriukai

V–VI V–VI

Guobiniai Pradeda byrėti vaisiai su pilnomis gelsvai 
rudomis sėklomis 

V–VI VI–VII

Juodalksnis Kankorėžėliai tamsiai rudos, o sėklos 
tamsiai rusvos spalvos

X–XI XII–I

Klevas, paprastasis Lapams nukritus matyti pilkai rusvi vaisiai IX–X IX–X

Kriaušė, miškinė Gelsvai žalios kriaušės, kavinės spalvos 
sėklos

IX IX–X

Liepa, mažalapė Nukritus lapams matyti pilkai rudos spal-
vos kieti riešutėliai

IX–X X–XII

Obelis, miškinė Gelsvai žali obuoliai, rudos sėklos IX IX–X

Riešutmedis, grai-
kinis

Pilkai žalsvos spalvos apyvaisis, smėlio 
spalvos riešutai 

VIII IX–X

Skroblas, paprastasis Lapams krentant matyti kietas vaisiaus 
gvildas

IX–X XI–XII

Trešnė Juodai rausvos spalvos vaisiai, kietas 
riešutėlis

VII–VIII VIII–IX

Uosis, paprastasis Gelsvai rudi vaisiai IX–X IX–III

Pastaba: * – kitų metų.

1.2.7. Sėklų ruošos priemonės ir technologijos
Miško medžių sėklos ruošiamos sudarant sėklų siuntas (sėklų 

siunta – vienos medžių rūšies, kilmės ir vienodos dokumentu patvir-
tintos kokybės sėklų kiekis). Kiekvienos medžių rūšies sėklų ruošos 
priemonės ir technologijos skiriasi, nes priklauso nuo sėklų rinkimo 
būdo: pavyzdžiui, renkant sėklas nuo žemės (ąžuolų gilės, bukų, 
trešnių ir riešutmedžių riešutai) ar nuo augančių ir nukirstų medžių 
(spygliuočiai ir ilgai ant šakų sėklas išlaikantys lapuočiai).

Kankorėžiai ar vaisiai nuo augančių medžių renkami tik sėklinės 
miško bazės objektuose. Genetiniuose miško medžių draustiniuose, 
sėkliniuose miško medynuose rinkti sėklas nuo augančių medžių 
gana sudėtinga, todėl sėkliniuose medynuose dažniausiai sėklos 
renkamos nuo nukirstų medžių. Lipti į pavienius medžius naudoja-
mos lipimo priemonės: batai su geležiniais smeigikliais (1.3 pav.), 
šveicariški žiedai (1.4 pav.), „Baumvelo“ liptūnai (1.5 pav.), latviški 
liptūnai „Voveraitė“ (1.6 pav.) ir kt. Kartais naudojamos sudedamos 
kopėčios, kurios tvirtinamos prie medžio kamieno, įrengiama trosų ir 
skridinių sistema arba pritaikomi net oro balionai. Visais atvejais pra-
vartu turėti ir panaudoti vaisių bei kankorėžių raškymo priemones, 
pritvirtintas prie atitinkamo ilgio kotelių (1.7 pav.). Vertingiausios 
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sėklos yra medžių lajų viršutinėse dalyse (Danusevičius, 2000), nes 
jos stambesnės, genetiškai įvairesnės ir iki 50 proc. didesnio daigu-
mo.

 

1.3 pav.  Kabės lipti medžio kamienu  
(Zalęski, 1995)

1.5 pav.  „Baumvelo“ liptūnai (Zalęski, 
1995)

1.4 pav.  Žiedai lipti medžio kamienu  
(Zalęski, 1995)

1.6 pav.  Latviški liptūnai „Voveraitė“ 
(Zalęski, 1995)

1.7 pav.  Vaisių / kankorėžių raškymo priemonės (Zalęski, 1995)

Sėkloms rinkti sėklinėse miško medžių plantacijose naudojamos 
kopėčios, įrengtos vežamose ratinėse priemonėse, ar specialūs me-
chaniniai bei hidrauliniai keltuvai (1.8–1.10 pav.). Dėl saugumo ko-
pėčiomis lipdamas lipikas turi prisitvirtinti saugos diržais.

1.8 pav.  Priekaboje įrengtos kopėčios kankorėžiams raškyti plan-
tacijose (Zalęski, 1995)
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1.9 pav.  Hidraulinio keltuvo schema  
(Zalęski, 1995)

1.10 pav.  Suomiškas keltuvas medžių 
lajoms pasiekti (Zalęski, 1995)

Stambiems vaisiams nupurtyti naudojami mechaniniai ir hidrauli-
niai vibratoriai – purtytuvai (1.11 pav.).

1.11 pav.  Priekaboje įrengtos kopėčios kankorėžiams raškyti 
plantacijose (Zalęski, 1995)

1.13 pav.  Sėklinis medynas, išklotas agro-
plėvele (Suszka, 2000)

1.12 pav.  Paklotas nukritusiems vaisiams 
surinkti (Suszka, 2000)

Lipti į medžius pavojinga, todėl lipikas turi būti sveikas, išklausęs 
saugaus darbo instruktažą, aprūpintas saugaus darbo priemonėmis: 
saugiu tvirtinamuoju diržu, specialiais drabužiais, patogiomis kanko-
rėžių skynimo priemonėmis ir krepšiais vaisiams dėti. Dirbti vienam, 
laipiojant į medžius, draudžiama. Būtinas pagalbininkas, kuris būtų 
čia pat, ant žemės, palaikytų ryšį ir padėtų lipikui, o įvykus nelaimei 
suteiktų pirmąją pagalbą ar iškviestų medikus.

Nuo medžių byrantiems vaisiams rinkti naudojami įvairūs tankūs 
sintetiniai tinklai. Tinka ir agroplėvelė. Paklotai turi praleisti lietaus 
vandenį (1.12 ir 1.13 pav.). Vaisiams surinkti nuo pakloto naudojami 
motoriniai siurbliai ar specialūs rankiniai grėbliai.

Surinkti vaisiai būna drėgni, todėl jie supilami į vėdinamą tarą 
(tinklinio audinio maišus, vėdinamas dėžes). Suvežti į vėdinamą sau-
gyklą vaisiai paskleidžiami plonu sluoksniu ant grindų ar tam skir-
tuose vėdinamuose aruoduose.
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1.3. SĖKLINĖ MIŠKO BAZĖ

Sėklinė miško bazė tvarkoma rūšies populiacijų kilmės ir miško 
selekcijos pagrindu. Medžių rūšies kilmės rajonas – tai geografinė te-
ritorija, kurios klimato ir ekologinėmis sąlygomis natūraliai susifor-
mavo ir per kelias kartas adaptavosi atitinkamos rūšies populiacija ar 
kelios giminingos mikropopuliacijos. 

Šiuo metu Lietuvoje molekulinės genetikos žymenų ir sėklinių 
palikuonių tyrimo pagrindu išskirta po kelis paprastosios pušies  
(1.14 pav.), paprastosios eglės (1.15 pav.), paprastojo ąžuolo 
(1.16 pav.), paprastojo uosio (1.17 pav.), karpotojo beržo (1.18 pav.),  
drebulės (1.19 pav.), juodalksnio (1.20 pav.), mažalapės liepos 
(1.21 pav.) ir paprastojo klevo (1.22 pav.) kilmės rajonai. Kitų vie-
tinių medžių rūšių šalies teritorijoje išskirta po vieną kilmės rajoną. 
Sėklinė miško bazė sudaroma ir sėklos platinamos prisilaikant kilmės 
rajonų. Už rajono ribų galima platinti miško dauginamąją medžiagą 
tik laikantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose nustatytų 
reikalavimų Sėklinių miško plantacijų sėklos platinamos ten, iš kur 
kilę motininiai medžiai. 

1.14 pav.  Paprastosios pušies kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

1.15 pav.  Paprastosios eglės kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

1.16 pav.  Paprastojo ąžuolo kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)
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1.17 pav.  Paprastojo uosio kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

1.19 pav.  Drebulės kilmės rajonai (Valstybinė miškų tarnyba, 
2015)

1.18 pav.  Karpotojo beržo kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

1.20 pav.  Juodalksnio kilmės rajonai (Valstybinė miškų tarnyba, 
2015)
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1.21 pav.  Mažalapės liepos kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

1.22 pav.  Paprastojo klevo kilmės rajonai (Valstybinė miškų 
tarnyba, 2015)

Sėkloms genetiškai pagerinti taikomi atitinkami selekcijos meto-
dai ir būdai. Pagal Miško dauginamosios medžiagos nuostatus, miško 
sėklos skirstomos į tokias kategorijas:

– sėklų šaltinio tapatybė nustatyta – sėklos, surinktos iš vieno 
kilmės rajono medynų ar medžių grupės, įvertintos nustatyta 
tvarka;

– atrinktos – sėklinio medyno, genetinio draustinio (genetinio 
medyno) ir I selekcinės grupės medyno, aprobuotų pagal nusta-
tytus reikalavimus, sėklos;

– atitinkančios kokybės reikalavimus – sėklinių plantacijų, at-
rinktų šeimų, klonų ar jų rinkinių sėklos;

– išbandytos – sėklos, patikrintos pagal sėklinius palikuonius, ne 
jaunesnius kaip ¼ brandos amžiaus.

Miško medžių sėklos genetiškai gerinamos atsižvelgiant į rūšies 
biologines, ekologines ir technines medienos savybes bei medynų 
apyvartumą. Supaprastinta selekcijos schema pateikiama 1.23 pav. 
Sudaromos įvairaus intensyvumo selekcinės programos (1.24 pav.).
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1.23 pav. Supaprastinta miško medžių selekcijos schema (pagal J. Danusevičių)

BAZINĖ POPULIACIJA

Klonų sėklinės 
plantacijos

Klonų elitinės
sėklinės 

plantacijos

II pakopos 
elitinės sėklinės 

plantacijos

Aukšto intensy-
vumo sėklinės 

plantacijos

Sėklinis medynas

II generacijos 
sėklinis medynas

III generacijos 
sėklinis medynas

Šeimų sėklinės 
plantacijosI kartos 

populiaciniai 
bandomieji 

želdiniai

II kartos 
bandomieji 

želdiniai

I kartos 
bandomieji 

želdiniai

II kartos 
bandomieji 

želdiniai

Šeimų elitinės 
plantacijos

Aukšto intensy-
vumo sėklinės 

plantacijos

II pakopos 
elitinės sėklinės 

plantacijos

Rinktiniai
medynai

Rinktiniai 
medžiai

Selekciniai retinimai Atranka 
pagal 
palikuonis

Atranka 
pagal 
kombinacinę  
galią

Atranka 
pagal 

kombinacinę  
galią

Kryžminimai

Genetinis 
retinimas

Genetinis retini-
mas + papildymas 
naujais genotipais

Kryžminimai

1.24 pav. Pagrindiniai miško medžių selekcinių programų tipai (pagal J. Danusevičių)

SELEKCINIŲ PROGRAMŲ TIPAI

Sėklinių (pagal 
išorę pranašių) 

medynų atrinkimas 
ir naudojimas, esant 

lėšoms – sėklinių 
plantacijų įveisimas

Ilgalaikė selekcija 
pagrįsta pakartoti-
niais, kryžminimų, 

išbandymo ir atrankos 
ciklais, suteikiant 

genetinei įvairovei ly-
giavertę reikšmę kaip 

ir genetinei naudai

Principai: kontroliniai 
kryžminimai, vienodo 

skaičiaus individų 
atranka šeimų viduje 

(atranka į priekį)

Trumpalaikė selekcija 
pagrįsta kryžminimais, 
išbandymu ir atranka, 
suteikiant genetinei 
naudai daug didesnę 
reikšmę nei genetinei 

įvairovei (spartus 
požymių pagerinimas 

esant trumpalaikei 
paklausai)

Principai: inten-
syvi atranka tarp 

motinmedžių pagal jų 
laisvo apsidulkinimo 
palikuonių augimą 

(atranka atgal)

Pvz., ąžuolų sėklinio 
medyno išlaikymo kaš-
tai palyginti nedideli: 
medyno atrinkimas, 

minusinių medžių 
pašalinimas, atžėlimo 

puoselėjimas, gilių 
rinkimas  

Aukšto intensyvumo brangios pro-
gramos, skirtos pagrindinėms ūki-
nėms rūšims (ilgalaikės ar trumpa-
laikės genetinės naudos siekimas)

Žemo intensyvumo pigesnės pro-
gramos, skirtos nepagrindinėms 

ūkinėms rūšims (didelės investicijos 
į selekciją neatsipirks)
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Sėklinę miško bazę sudaro objektai, įtraukti į Lietuvos miško sėkli-
nės bazės sąvadą:

- genetiniai miško medžių draustiniai (genetiniai medynai), at-
rinkti pagal produktyvumą, kokybę, atsparumą ir adaptyvumą 
bei kitus išskirtinius požymius;

- miško sėkliniai ir įvertinti I selekcinės grupės medynai;
- rinktiniai medžiai, jų kolekcijos ir bandomieji želdiniai, įveisti 

pagal Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus;
- sėklinės miško medžių plantacijos, sudarytos iš ne mažiau kaip 

50 klonų ar šeimų pagal Valstybinės miškų tarnybos patvirtintus 
projektus.

Sėklinės miško bazės  objektų išskyrimas ir tvarkymas reglamen-
tuotas Miško dauginamosios medžiagos nuostatuose.

1.3.1. Miško medžių genetiniai draustiniai  
(genetiniai medynai) ir sėkliniai medynai

Kiekviena miško medžių populiacija reprezentuojama Valstybinės 
miškų tarnybos specialistų atrinktais ir Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nutarimais ar savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintais 
miško medžių genetiniais draustiniais (genetiniais medynais) Lietu-
vos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka ir sėkli-
niais medynais. Šių sėklinės miško bazės objektų atrankos kriterijai 
nurodyti Genetinių miško medžių išteklių atrankos metodikoje, kurią 
tvirtina Valstybinės miškų tarnybos direktorius. Genetinių draustinių 
(genetinių medynų) ir sėklinių medynų pagrindiniai atrankos kriteri-
jai – didelis produktyvumas, gera stiebų kokybė, geras adaptyvumas 
(tvarumas) ir medžių gyvybingumas – sveikumas.

Veiklą miško medžių genetiniuose draustiniuose (genetiniuose 
medynuose) reglamentuoja Lietuvos augalų nacionalinių genetinių 
išteklių įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir Gamtinių ir kompleksi-
nių draustinių nuostatai. 

Miško sėkliniai medynai atrenkami iš I selekcinės grupės medy-
nų ir veiklą juose reglamentuoja Miško sėklinių medynų nuostatai, 
tvirtinami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro. Bet kurios medžių 
rūšies sėkliniame medyne išretinus iš viso turėtų būti ne mažiau kaip 
150 derančių medžių, išimtiniais atvejais – 50 derančių medžių gru-
pėse. Natūraliam atžėlimui atrinktos medžių grupės sudaromos ne 
mažiau kaip iš 50-ies ne jaunesnių kaip pusamžių medžių. Prie sėkli-
nio medyno arčiau kaip 300 m negali augti tos pačios medžių rūšies 
menkaverčiai medynai, tačiau jei toks pasitaiko, būtina iš jo pašalin-
ti menkaverčius medžius arba įveisti apsauginę kitos medžių rūšies 
(dažniausiai lapuočių) juostą. Sėkliniuose medynuose gali būti ne 
didesnė kaip 10 proc. medžių defoliacija.

Sėkliniams medynams keliami didesni selekciniai ir reprodukci-
niai reikalavimai negu miško medžių genetiniams draustiniams (ge-
netiniams medynams): jų skalsumas turi būti ne mažesnis kaip 0,7, 
prieaugis ir našumas turi atitikti reikalavimus, keliamus I boniteto 
medynams, stiebai turi būti geros kokybės – tiesūs, be sausų ir pleiš-
tinių šakų, vienaviršūniai. Medynai turi derėti, būti atsparūs ligoms 
ir kenkėjams. Genetiniams draustiniams (genetiniams medynams) 
svarbesni populiacijos struktūriniai požymiai, kurie labai panašūs į 
sėkliniams medynams keliamus reikalavimus. Lietuvoje minimalus 
sėklinio medyno plotas – 5–10 ha, o ypač vertingų ir introdukuotų 
medžių – 1–2 ha. Medynai turi būti pasiekę pribręstantį medžių am-
žių. Vokietijoje minimalus sėklinio medyno plotas pagal medžių rūšis 
nurodytas 1.11 lentelėje.
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1.11 lentelė. Minimalus sėklinio medyno amžius ir plotas (Rohmeder, 1972)

1.12 lentelė. Rinktinių medžių Lietuvos miškuose minimalūs matmenys ir jų įvertini-

mas balais (Ramanauskas, Danusevičius, 1983) 

Medžių rūšis Amžius, m. Plotas, 
ha Medžių rūšis Amžius, m. Plotas, 

ha

Eglė, paprastoji 60 2,5 Uosis, paprastasis 50 0,25

Pušis, paprastoji 60 2,5 Juodalksnis 40 0,5

Maumedis, europinis 50 0,5 Drebulė 20 0,25

Ąžuolas, paprastasis 70 0,5 Liepa, mažalapė 40 0,25

Bukas, paprastasis 70 2,5

Amžius

Juodalksnis Beržas Drebulė
H, m D, cm H, m D, cm H, m D, cm

Balai
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

30 – – – – 17,1 19,3 16,2 19,3 16,4 18,5 15,6 18,0

40 20,0 22,5 24,8 29,2 20,9 23,4 22,2 25,9 20,3 22,7 20,2 23,0

50 22,3 25,0 28,9 33,7 23,8 26,7 26,4 31,9 23,4 26,3 24,1 27,8

60 23,7 26,2 31,6 36,5 26,2 31,8 30,5 37,0 26,1 29,2 27,6 32,4

70 24,5 27,1 33,6 38,8 28,1 34,1 34,4 41,2 27,9 31,5 30,4 35,8

80 25,2 27,7 35,2 40,7 29,5 35,8 37,2 44,5 29,5 33,2 32,6 38,5

90 25,6 28,2 36,4 42,0 30,5 37,2 39,2 47,2 30,3 34,2 34,0 40,3

100 26,0 28,5 37,3 42,8 31,3 38,2 40,8 49,3 30,9 34,9 34,8 41,3

Amžius

Pušis Eglė
H, m D, cm H, m D, cm

Balai
1 2 1 2 1 2 1 2

50 23,3 28,3 20,7 33,5 23,8 29,8 20,7 40,1

60 24,4 29,6 23,9 37,7 25,5 31,5 24,1 43,5

70 25,5 30,7 27,1 40,9 27,0 33,0 27,5 46,9

80 26,8 32,0 29,9 43,7 28,6 34,6 30,9 50,3

90 28,0 33,2 32,7 46,5 29,7 35,7 34,4 53,8

100 28,9 34,1 35,2 49,0 30,8 36,8 37,8 57,2

110 29,8 35,0 37,6 51,4 31,8 37,8 41,2 60,6

120 30,6 35,8 39,7 53,5 32,8 38,8 44,6 64,0

130 31,3 36,5 41,8 55,6 33,7 39,7 48,1 67,5

140 32,0 37,2 43,8 57,4 34,5 40,5 51,5 70,9
150 32,6 37,8 45,3 59,1 35,2 41,2 54,9 74,3

Amžius

Ąžuolas Uosis
H, m D, cm H, m D, cm

Balai
1 2 1 2 1 2 1 2

50 16,4 20,6 15,2 21,0 22,1 25,2 27,8 32,4

60 18,7 22,8 19,0 25,2 24,1 27,3 30,8 35,8

70 20,7 24,8 22,9 29,4 25,7 29,0 33,5 38,5

80 22,3 26,5 26,9 33,6 27,2 30,7 35,8 40,9

90 23,8 28,1 31,1 37,8 28,6 32,1 38,0 43,4

100 25,0 29,4 35,2 41,9 29,9 33,5 40,2 45,7

110 26,1 30,5 39,2 46,0 31,2 34,9 42,2 47,9

120 27,2 31,4 43,4 50,0 32,5 36,2 44,2 49,9

130 28,2 32,2 47,6 54,1 – – – –

140 29,0 33,1 51,7 58,1 – – – –
150 29,9 34,0 55,7 62,2 – – – –

1.3.2. Rinktiniai medžiai
Rinktiniai medžiai atrenkami pagal sveikatingumą, prieaugį, stie-

bų kokybę ir adaptyvumą, augantys pagrindinėse augavietėse. Pagal 
prieaugį rinktiniai medžiai Lietuvoje atrenkami taikant specialiai 
tam sudarytas lenteles (1.12 lentelė). 

Rinktinis medis turi būti 10 proc. aukštesnis ir 30 proc. storesnis 

už vidutinį I selekcinės grupės (Ia boniteto) medyno medį. Be pro-

duktyvumo rodiklių, rinktiniai medžiai turi būti geros kokybės: svei-

ki, tiesių ir negumbuotų stiebų, bešakiai kamienai turi sudaryti ne 

mažiau kaip: pušies – 60 proc., eglės – 10 proc., ąžuolo – 40 proc. me-
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džio aukščio. Šie medžiai gali būti atrinkti ir pagal išskirtinę jų formą 
(svyruokliniai, glaustašakiai, neįprastos lapų formos bei spalvos ir 
t. t.). Atrinktiems rinktiniams medžiams surašomi Miško sėklininkys-
tės nuostatuose nurodyti Rinktinio / elitinio medžio pasai. Medžiai 
paženklinami kamieno 1,3 m aukštyje užtepant baltų dažų juostą, o 
elitiniam medžiui – dvi juostas ir užrašomas sąvade nurodytas me-
džio Nr. Tie rinktiniai medžiai, kurių palikuonys pagal vertingus po-
žymius iš esmės išsiskiria, atestuojami į elitinius. Nuo rinktinių me-
džių imami ūgleliai skiepams ir renkamos sėklos. Medžiai saugomi 
iki natūralios brandos amžiaus, o jų vegetatyviniai palikuonys perke-
liami į klonų rinkinius.

Specifiniai pagrindinėms medžių rūšims keliami reikalavimai 
atrenkant rinktinius medžius

Paprastoji pušis – lajos ilgis turi būti ne didesnis kaip 33 proc., 
o skersmuo – kaip 18 proc. medžio aukščio. Stiebai turi būti be 
gumbų, viena viršūne, be pleištinių šakų, spygliai – nepažeisti 
spygliakričio.

Paprastoji eglė – lajos ilgis turi būti ne didesnis kaip 60 proc., 
skersmuo – ne daugiau kaip 16 proc. medžio aukščio, be pleišti-
nių šakų, šukiško ar netaisyklingai šukiško šakojimosi tipo, geriau 
vėlyvoji fenologinė forma, nepakenkta ligų.

Paprastasis ąžuolas – sveikas, ovalinė ar šluotinė lajos forma, 
tiesus kamienas, ne dviviršūnis ir be vilkūgių stiebas, lajos ilgis 
40–45 proc., plotis – 30–40 proc. medžio aukščio.

Paprastasis uosis – sveikas, ne dviviršūnis ir be sausų šakų stie-
bas, vertingesnė vėlyvoji fenologinė forma, defoliacija leidžiama 
iki 10 proc.

Drebulė – sėklinės kilmės, be stiebo vidinio puvinio ir kempinių, 
žaliažievė ar pilkažievė forma. Bendrame kiekyje atrenkama 2/3 
moteriškos lyties medžių.

Juodalksnis – sėklinės kilmės, simetrinė laja, tiesus stiebas, be 
sausų šakų ir vidinio puvinio.

Karpotasis beržas – tiesus stiebas, ne daugiau kaip 1–1,3 m aukš-
čio pakilusi kamieno žiauberis, be rudo vidinio kamieno branduo-
lio, plonomis šakomis, išreikštu stiebu lajos dalyje.

Rinktinių medžių ūgleliai ir sėklos naudojami sėklinėms miško 
medžių plantacijoms sudaryti. Visų, o ypač testuotų pagal palikuonis, 
klonų dalis perkeliama į klonų kolekcijas. Vertingų rinktinių medžių 
sėklų pavyzdžiai saugomi Genų banke. Tikslinga rinktinių medžių 
pasuose ar miško želdinių projektuose nurodyti, kaip miško želdi-
niuose išplatinti šių medžių palikuonys.

1.3.3. Sėklinės miško medžių plantacijos
Sėklinės miško medžių plantacijos pagal genetinę-selekcinę kate-

goriją gali būti:

• I kartos (sėklų kategorija – atitinkanti kokybės reikalavimus) – 
sudarytos iš individų – klonų ar sėjinukų, atrinktų pagal fenoti-
pinius požymius;

• II kartos (sėklų kategorija – išbandytos) – sudarytos iš indi-
vidų – klonų ar sėjinukų, patikrintų pagal sėklinius palikuonis;

• aukšto intensyvumo (sėklų kategorija – išbandytos) – pati-
krintos pagal motinmedžių bendrąją ar specifinę kombinacinę 
galią;

• hibridinės (sėklų kategorija – išbandytos) – skirstomos į vi-
durūšines ir tarprūšines (maumedžių, drebulių, pušų ir kt.) ir 
skirtos hibridinėms sėkloms gauti.

Pagal pradinę medžiagą skiriamos klonų, šeimų ir populiacijų 
plantacijos. Klonų ir šeimų plantacijos gali būti iš vienos ar kelių popu-
liacijų, kelių ekotipų ir skirtingų rūšių – tarprūšiniams hibridams gauti.



MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS52 53MIŠKO SĖKLININKYSTĖ

Pagal specifinę paskirtį – ligoms ir kenkėjams atsparioms sėkloms 
auginti (atsparios šakninei pinčiai, spygliakričiui ir pan.). Plantacijų 
paskirtį apsprendžia miškų ūkio poreikiai, o jų vertę – būsimų medy-
nų tvarumas, produktyvumas ir medienos kokybė.

Sėklinėms miško medžių plantacijoms veisti gali būti naudojami 
vegetatyvinės ir sėklinės kilmės sodmenys. Dažniausiai naudojami 
vegetatyvinės kilmės (skiepeliai) įšaknydinti ūgleliai, šaknų atžalos 
ar sodinukai, išauginti mikrodauginimo būdu. Sodinukai auginami 
mikrokonteineriuose (polietileno plėvelės bedugniuose cilindruose 
ir daugkartiniuose plastikiniuose puodeliuose). Į paaugintus sodinu-
kus (pušų – 2+1 ar 2+2 m.; eglių – 3+1 ar 3+2 m.; maumedžių – 
1+1 ar 1+2 m.) skiepijami paruošti ūgleliai. Skiepeliai paauginami 
1–2 metus. Ūgleliai įskiepiams ruošiami vasario pabaigoje ar kovo 
mėn., kol dar tęsiasi ramybės būsena. Iki skiepijimų šakos su ūgleliais 
laikomos žemiau kaip 5°C sniege ar šaldytuvuose, sudėti į agroplėve-
lės maišelius ar į kitą orui laidžią talpyklą. Skiepyti pradedama, kai 
temperatūra pakyla aukščiau 5°C. Spygliuočiai skiepijami priglau-
džiant paruoštą ūglelį prie poskiepio ūglio brazdo, o lapuočiams tai-
komi įvairūs skiepijimo būdai (1.25–1.28 pav.). Paskiepijus skiepeliai 
paauginami mažiausiai vieną vegetacijos sezoną šiltnamio ar lauko 
sąlygomis, kol pasiekia miško sodmenų kokybės reikalavimuose nu-
matytus parametrus.

1.25 pav.  Spygliuočių skiepijimo būdai: 1 – suglaudžiant poskiepio (a) kambį su įskie-
pio (b) šerdimi; 2 – suglaudžiant poskiepio (c) ir įskiepio (d) kambius (Da-
nusevičius, 2000)

1.26 pav.  Ąžuolo skiepijimas: 1 – žievės maišelis; 2 – įskiepis; 3 – skiepijimo pjūvis; 4 – 
polietileno gaubtas (Вересин, Ефимов, Арафьев, 1985)

1.27 pav.  Lapuočių skiepijimo būdai: 1) pleištu; 2) užkišant už žievės (Вересин, 
Ефимов, Арафьев, 1985)

1.28 pav.  Lapuočių skiepijimas suduriant (Вересин, Ефимов, Арафьев, 1985)
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Kloninės sėklinės plantacijos sudaromos paprastai ne mažiau 
kaip iš 50-ies medžių, atrinktų pagal skirtingų klonų palikuonis. 
Plantacijos veisiamos iš skiepelių ar kitaip padaugintų motininių me-
džių. Atstumai tarp sodinukų priklauso nuo medžių rūšies. Kad ne-
susiglaustų suaugusių medžių lajos, dėl ko sumažėtų derėjimas, ats-
tumai tarp sodinukų turi būti ne mažesni kaip lajų plotis. Lajų plotis 
medžių derėjimo pradžioje parodytas 1.13 lentelėje. Pagal tai galima 
išvengti medžių retinimo plantacijose.

1.13 lentelė. Medžių lajų skersmenys ir medžių išdėstymas kloninėse sėklinėse miško 

medžių plantacijose

Rekomenduojami kitų medžių rūšių medelių auginimo atstumai: 
pocūgės – 7x6 m, buko – 6x6 m, juodalksnio – 5x5 m, guobinių – 
10x5 m. Sodinant sodinukus plantacijose būtina atsižvelgti į dirvože-
mio derlingumą, medžių moteriškos (makrostrobilų) ir vyriškos (mi-
krostrobilų) lyties žiedų išsidėstymo dėsningumus lajose (1.29 pav.).

Gali būti taikomos įvairios klonų mišrinimo schemos, iš jų daž-
niausios – fiksuotų blokų (1.30 pav., Ramanauskas, Danusevičius, 
1979), sisteminė linijinė (1.31 pav., Schmitz, 1995), spiralinė (1.32 
pav., Вересин, Ефимов, Арафьев, 1985) ir laisvai subalansuota (1.33 
pav., Schmitz, 1995; Vanclay, 1986).

Medžių rūšis
Am-
žius, 
m.

Medžių 
aukštis, 
m

Lajos 
skers-
muo, 
m

Lajos 
skers
muo 
brandos 
amžiuje, 
m

Medžių 
išdėsty-
mas, m
(tarp 
eilių x 
eilėse )

Autoriai

Eglė, paprastoji 15 2–3,5 3–3,5 – 7x5 (6) Ramanauskas, Da-
nusevičius, 1979

20 3,5–6 4–4,5 – – Danusevičius, 1991

30 7,5–10,5 5–5,5 8–12 – –

Pušis, paprastoji 10 1,5–2,5 2,5–3 – 8x6 (7) Danusevičius, 
1991, 2000

20 4,5–6,5 4,5–5 – – –

30 7,5–10 6–6,5 10–15 – –

Maumedis, 
europinis

10 4,5–5,5 3–5,5 9–12 8 (12)x
8 (10)

Ramanauskas, Tu-
minauskas, 1970; 
Danusevičius, 1991

Ąžuolas, paprastasis 15 3,5–4 4,5–5 10–12 8x6 Поджарова, 
Ковалевич, 1988

Uosis, paprastasis 12 5,5–6 3,5–4 6–8 8x8 Veresin ir kt., 1985

Liepa, mažalapė 12 4,5–5 4,5–5 6–8 8x6 Veresin ir kt., 1985

Beržas, karpotasis 12 6–6,5 4,5–5 5–8 8x5 Veresin ir kt., 1985

Drebulė 10 8–9 5–5,5 8–10 6x6 Ramanauskas, 
Gradeckas, 1970

1.29 pav.  Žiedų išsidėstymas medžių lajose: a) augančių miške; b) augančių lauke (pa-
gal J. Danusevičių)

        a                         b
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1.30 pav.  Fiksuotų blokų schema. Blokai gali būti 
ir kitokios konfigūracijos

1.32 pav.  Spiralinio išdėstymo 
schema

1.33 pav.  Laisvai subalansuo-
ta schema

1.31 pav.  Sisteminė linijinė schema. Kai yra 50 klonų, parodomasis skai-
čius – 7. Kitoje eilėje po parodomuoju skaičiumi 7 nuo 1 prade-
dama nauja klonų grandinė

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 11

16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16

21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26

31 32 33 34 35 31 32 33 34 35 31

36 37 38 39 40 36 37 38 39 40 36

41 42 43 44 45 41 42 43 44 45 41

46 47 48 49 50 46 47 48 49 50 46

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50

45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 44

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 38

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 32

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 26

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 20

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2

47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 40

1 10 20 30 1 10 20 30

10 1 50 40 40 50 1 10

20 30 40 50 20 30 40 50

30 20 10 1 30 20 10 1

40 50 1 10 40 50 1 10

Taikant sisteminę linijinę klonų mišrinimo schemą patogu naudo-
tis parodomuoju skaičiumi, kuris nurodytas 1.14 lentelėje.

1.14 lentelė. Parodomasis skaičius taikant sisteminę linijinę klonų mišrinimo schemą 

(Schmitz, 1995)

Klonų skaičius Parodomasis skaičius Klonų skaičius Parodomasis skaičius

9 4 48 15

13 9 49 12

17 5 50 7

25 19 41 20

29 18 52 31

35 15 53 31

36 23 54 39

37 7 55 16

38 9 56 9

39 7 57 33

40 9 58 51

41 10 59 14

42 27 60 53

43 19 61 51

44 9 62 37

45 37 63 40

46 7 64 15

47 7 65 9
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Pasirenkant klonų mišrinimo schemą būtina užtikrinti, kad nevyk-
tų savidulka tarp to paties klono rametų, taip pat numatyti klonų ly-
tinio žydėjimo asimetriją (protoandrija ar protoginija), maksimalios 
klonų kryžmadulkos bei derėjimo sąlygų optimizavimą, sklypo dydį 
ir konfigūraciją bei klono skiepelių (rametų) identifikavimo papras-
tumą. Siekiant išlaikyti būtiną genetinę palikuonių įvairovę, plantaci-
joje turi būti ne mažiau kaip 50 klonų, o atstumai tarp to paties klono 
rametų – ne mažesni kaip 25–30 m.

Hibridinių plantacijų motininių ir tėvinių medžių sumišrinimas 
paremtas bendrosios ir specifinės kombinacinės galios panaudojimu, 
t. y. atitinkamu apdulkintojų ir sėklinių medžių derinimu. Kai atrink-
ti savisteriliai  sėkliniai klonai, taikoma 1.34 pav. nurodyta schema 
ir sėklos renkamos tik nuo sėklinių medžių. Kai naudojami galimos 
savidulkos sėkliniai klonai, kiekvieną sėklinį kloną supa skirtingi ap-
dulkintojų klonai (1.35 pav.).

Sėklinės šeimų plantacijos sudaromos iš sodinukų, kurių sėklos 
surinktos nuo testuotų rinktinių medžių, jų vegetatyvinių palikuonių, 
augančių sėklinėse plantacijose, arba jų sėklinių palikuonių individų 
bandomuosiuose želdiniuose. Turi būti baigta želdinių tankumyno 
fazė. Bendras šeimų kiekis – ne mažiau kaip 50. Auginami sodme-
nys su uždara šaknų sistema turi atitikti kokybės reikalavimus. Jų 
aukštis – ne mažiau kaip 50 cm. Taikomos tos pačios šeimų mišrinimo 
schemos, kaip ir klonų atveju.

Šeimų plantacijos gali būti neretinamos, kai sodinukai nuolat aug-
ti sodinami retai, ir retinamos, kai sodinama tankiai, kas 1,5 m po 5 
kiekvienos šeimos sodinukus. Juos išretinus liks augti ir produkuoti 
sėklas tik vienas ir tarp sėklinių medelių susidarys 7,5 m atstumai. 
Tarpai tarp medelių būna nevienodi, nes paliekamas geriausias iš 
5-ių medelių. Gali likti ir 2 skirtingų šeimų šalia augantys medeliai. 
Retinama tada, kai pradeda glaustis lajos.

Motininės sėklinės plantacijos sudaromos įskiepiams, ūgleliams 
šaknydinti bei meristemoms in vitro auginti ir ruošti dauginti. Jos 
gali būti sėklinės ir vegetatyvinės kilmės. Motininiai, arba donoriniai, 
medžiai parenkami iš bandomųjų želdinių, kurie pasižymi pageidau-
jamais požymiais bei savybėmis (geru augimu ir stiebų kokybe, ša-
kojimosi tipu, lapų spalvos ar formos, žiedų puošnumu, seksualiniu 
tipu ir kt. požymiais). Plantacijos gali būti veisiamos atvirame grun-
te ir vazonuose. Nuo paaugintų medelių imami ūgleliai įskiepiams, 
šaknydinti ir meristemoms. Iš tokio tipo plantacijų geriau prigyja tie 
įskiepiai ir įsišaknija tos gyvašakės, kurių aukštas požymių paveldi-
mumas. 

Sklypų sėklinėms miško medžių plantacijoms įveisti parinki-
mas ir dirvos įdirbimas. Sklypo parinkimas susijęs su sklypo dydžiu 
(ne mažiau kaip 5 ha, geriau 10 ha, siauriausia sklypo vieta – 150 m), 
dirvožemio savybėmis (optimalios augavietės pagal medžių rūšį, ne-

1.34 pav.  Savisterilių klonų mišrinimo schema: 1a...2a...3a... klonai apdulkintojai, 
1s...2s...3s... sėkliniai klonai (pagal J. Danusevičių)

1.35 pav.  Savifertilių klonų mišrinimo schema: 1a...2a...10a... klonai apdulkintojai, 
1s...2s...3s... sėkliniai klonai (pagal J. Danusevičių)

1a 1a 1a 1a 1a 1s 1s 1s 1s 1s 1a

1s 1s 1s 1s 1s 1a 1a 1a 1a 1a 1s

2a 2a 2a 2a 2a 2s 2s 2s 2s 2s 2a

2s 2s 2s 2s 2s 2a 2a 2a 2a 2a 2s

3a 3a 3a 3a 3a 3s 3s 3s 3s 3s 3a

1s 1a 2s 2a 3s

10a 12s 11a 13s 12a

23s 22a 24s 23a 25s

31a 35s 32a 36s 33a

43s 45a 44s 46a 45s
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tinka perteklinio drėgnumo dirvožemiai), reljefu (plotas turi būti ly-
gus). Reikalingas privažiuojamasis kelias. Turi būti pakankama izo-
liacija nuo svetimų žiedadulkių. Plantacijos veisiamos ne arčiau kaip 
500 m iki tos pačios rūšies medyno, išskyrus atvejus, kai plantaciją 
supa kitos rūšies medynas arba ji auga šalia medyno apdulkintojo, 
arba bus įveisiama apsauginė medžių juosta. Medynuose ir laukuose 
500 m atstumu turi būti iškirsti plantacijoje auginamos medžių rūšies 
menkaverčiai medžiai.

Dirva plantacijai ruošiama prieš metus giliai suariant ir laikant 
juodą pūdymą. Prieš sodinant dirva dar kartą suariama ir iškultivuo-
jama. Miško kirtavietėse, kai negalima suarti, dirva ruošiama aikš-
telėmis, o drėgnesnėse augavietėse – žemės kauburėliais. Kai plan-
tacijos įveisiamos sumedėjusiais augalais apaugusiuose sklypuose, 
pašalinami menkaverčiai jaunuolynai ir karklynai, išraunami kelmai 
ir dirva įdirbama ištisai.

Plantacijų priežiūra susideda iš apsaugos nuo žvėrių, piktžolių 
bei savaiminių krūmų ir kitų žėlinių naikinimo, žuvusių sodinukų at-
sodinimo ir medelių lajų formavimo (1.36 pav.). Medelių lajos for-
muojamos priklausomai nuo medžių rūšies. Pirmiausia, kai mede-
liai ima sparčiai augti ir pasiekia 1,3–2 m aukštį, šalinamas centrinis 
ūglis, vėliau trumpinamos šakos ir retinamos lajos. Tinkamiausias lai-
kas – pavasaris iki vegetacijos pradžios. Medeliams iki 10 m. galima 
pašalinti ne daugiau 1/3, o vyresniems – ¼ šakų. Siekiant pagausinti 
žiedadulkių, negalima šalinti apatinių medelių šakų. Lajų formavi-
mas dėl asimiliacinio aparato sumažinimo galimas ne dažniau kaip 
kas 3–5 metai. Susiglaudusių medelių eilėse sėklų derlius sumažėja 
35–40 proc.

1.36 pav.  Formuojamos plačios pušies medelių lajos (Purviniškių girininkija, Verbyla, 
2007)

Priemonės sėklinės miško medžių plantacijos derlingumui 
padidinti

Derėjimą lemia: meteorologinės sąlygos, vietovės reljefas, edafi-
nės sąlygos, lajų apšvietimas, agrotechninės priemonės, pažeidimai, 
oro tarša, medelių lajų formavimas ir kt. Įveisiant sėklinę plantaciją 
atsižvelgiama į genotipo derėjimo pradžią amžiaus atžvilgiu. Paren-
kami aukštą selekcinį indeksą turintys, anksčiau pradedantys derėti 
ir gausiai derantys genotipai. Atrenkami vienos fenologinės formos 
individai – tuomet visi genotipai dalyvauja kryžminimosi procese, ge-
riau apsidulkina, gaunamos kokybiškesnės sėklos, geresnė sėklų išei-
ga. Retinant plantaciją iškertami silpniausiai augantys ir mažiausiai 
derantys genotipai.



MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS62 63MIŠKO SĖKLININKYSTĖ

Sėklinių miško medžių plantacijų derėjimo skatinimas. Siekiant 
padidinti derlių, plantacijos tręšiamos, rečiau – lajos apipurškiamos 
mikroelementais: 0,05 proc. boro rūgšties ir 0,05 proc. cinko sulfato 
skiediniais bei bioaktyviosiomis medžiagomis – standartiniais retar-
dantais. Tam parengtos Miškų instituto rekomendacijos (Ramanaus-
kas, Danusevičius, 1979). Purškiama praėjus savaitei po žydėjimo ir 
kartojama po mėnesio (Danusevičius, 1991). Apipurškiant boru ir cin-
ku efektas didesnis mineralinėmis trąšomis tręštose plantacijose.

Tręšiamos skurdžiuose dirvožemiuose veisiamos pušies sėklinės 
plantacijos. Nbl augavietėse prieš sėklinius metus taikoma tokia trę-
šimo norma: N 150–250, P 250–350 ir K 150–200 kg/ha veikliosios 
medžiagos.

Stabdant medžių augimą skatinamas derėjimas. Tam naudoja-
mos mechaninės (medžio kamieno užveržimas, kamieno pažeidimas 
ir šaknų pakirtimas) arba cheminės (įvairūs retardantai) priemonės. 

Fitohormonai – įvairios biologiškai aktyvios medžiagos, skatinan-
čios generatyvinių organų formavimąsi – heteroauksinai, giberelinas 
ir kt. Naudojama įvedant į augalą inžektoriumi arba apipurškiant.

Papildomas apdulkinimas – papildomų žiedadulkių paskleidi-
mas žydėjimo metu. Žiedadulkės surenkamos nuo aukštą selekcinį 
indeksą turinčių genotipų kitoje vietoje (gali būti kitų klonų, nei au-
gančių sėklinėje plantacijoje). Tai gana efektyvi priemonė ne tik sėklų 
derliui padidinti, bet ir jų kokybei pagerinti. 1 ha plantacijos reikia 
apie 1 kg žiedadulkių. Žiedadulkės sunokinamos ant nupjautų šakų.

Žolė plantacijose ne tik stabdo medelių augimą, bet ir kelia didelį 
gaisro pavojų pavasarį. Todėl aplink plantacijas, o didesnėse planta-
cijose – ir viduje įrengiamos 1–2 m pločio priešgaisrinės mineralizuo-
tos juostos, kurios nuolatos atnaujinamos. Plantacijos, kurioms gre-
sia žvėrių pakenkimai, aptveriamos.

1.3.4. Dekoratyvinių medžių ir krūmų sėklinės 
plantacijos

Veisiamos dekoratyvių vietinių rūšių formų ir dekoratyvių sve-
timžemių rūšių plantacijos. Pirmenybė teikiama vietinių rūšių de-
koratyvioms formoms, pavyzdžiui, žemoms rutulinėms paprastojo 
klevo formoms, glaustašakiams ir svyruokliniams paprastiesiems 
ąžuolams, purpurinių lapų bukams, svyruokliniams paprastiesiems 
uosiams, svyruoklinėms paprastosioms eglėms ir kt. (Januškevičius, 
Budriūnas, 1987; Januškevičius ir kt., 2006; kt.).

Šių plantacijų kūrimo būdai ir technologijos panašios, kaip ir miš-
ko medžių sėklinių plantacijų. Tik jose gali būti mažesnis klonų kiekis 
ar jos net gali būti ir bikloninės (sėklinis medis ir jo apdulkintojas), 
taip pat turi būti dar labiau izoliuotos nuo svetimų žiedadulkių.

1.3.5. Palikuonių įvertinimas bandomuosiuose 
želdiniuose

Bandomieji želdiniai veisiami siekiant įvertinti kilmes, populiaci-
jas, šeimas, klonus, hibridus ir pan. bei sudaryti jų kolekcijas. Jie gali 
būti: rinktinių medžių klonų, šeimų (sibų ir pusiau sibų), hibridų, po-
puliacijų, geografinių ekotipų ir kt. 

Bandomieji želdiniai veisiami rūšiai būdingose augavietėse, ku-
riose vienodos dirvožemio ir drėgmės sąlygos, laikantis reikalavimų, 
kad matematiniais statistiniais metodais būtų galima įvertinti ir gauti 
patikimus duomenis. Todėl sudaromi ne mažiau nei trijų blokų želdi-
niai su trimis pakartojimais bloke bei rendomizuotu tiriamų objektų 
(šeimų, hibridų bei kilmių) sumišrinimu. Kartojant turi būti ne ma-
žiau kaip 50 bandomo klono reprezentantų.

Nustatant motininių medžių elitiškumą būtina bandomųjų želdinių 
vertinimą atlikti ne anksčiau, nei jų amžius pasieks pusę ar trečdalį me-
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džio rūšies brandos amžiaus. Taikant molekulinės genetikos metodus, 
galimi ir ankstyvesni įvertinimo būdai. Motininių medžių priskyrimas 
elitiniams priklauso nuo selekcijos intensyvumo, kuris produktyvumo 
ir kokybės atžvilgiu turėtų būti ne mažesnis kaip 25 proc. 

Retinami ne jaunesni kaip II amžiaus klasės želdiniai. Atliekama tik 
žemutinė kirstinų medelių atranka, t. y. iškertami atsilikę augimu ir tu-
rintys defektų (džiūstantys dėl ligų ar kenkėjų bei nustelbti) medeliai.

Kaip ir kitiems selekciniams objektams, taip ir bandomiesiems žel-
diniams sudaromi nustatytos formos pasai.

1.4. VAISIŲ IR KANKORĖŽIŲ SĖKLŲ GAVYBA

1.4.1. Pirminis vaisių ir kankorėžių apdorojimas
Siekiant nepakenkti sėklų gyvybingumui, surinktus vaisius ir kan-

korėžius reikia laikyti tinkamoje dažnai vėdinamoje taroje ir patalpo-
je, kol iš vaisių ir kankorėžių bus surinktos sėklos. Tik surinkti vaisiai 
ir sėklos būna drėgni ir greitai genda (1.15 lentelė).

1.15 lentelė. Normaliomis oro sąlygomis surinktų vaisių ir kankorėžių drėgnumas 

(Schubert, 1999)

Medžių rūšis Drėgnumas,  proc.

Paprastoji eglė, paprastoji pušis ir europinis 
maumedis 

40

Didžioji pocūgė ir veimutinė pušis 50

Kėnių rūšys 60

Paprastasis uosis 55

Didžialapė liepa 50

Mažalapė liepa 45

Paprastasis skroblas 20

Per anksti surinktos sėklos dažnai būna dar fiziologiškai nesu-
brendusios ir mažesnio daigumo. Pavyzdžiui, rugsėjo pradžioje rink-
tų eglės sėklų daigumas – 29 proc., rugsėjo pabaigoje – 84 proc., o 
spalio pabaigoje – 98 proc. Morfologinis sėklų brandumas nurodytas 
1.10 lentelėje. Daugelio medžių sėklos baigia subręsti nuskintuose 
vaisiuose. Kai sėklos subręsta, pirmiausia pakinta vaisių ir kankorė-
žių spalva. Šiltu ir sausu oru sėklos subręsta anksčiau, o vėsiu ir lie-
tingu – vėliau.

Nuo medžių surinkti kankorėžiai ir vaisiai supilami į natūraliai vė-
dinamas talpyklas (plastikinio tinklo maišus ar dėžes su skylutėmis). 
Kai kurių rūšių (beržo) vaisiai skinami su šakutėmis ir, surišus į šluo-
teles, laikomi, kol sunoks.

Vaisiai ir kankorėžiai renkami, aižomi, apdorojami ir apskaitomi 
griežtai prisilaikant siuntos tapatumo. Ji sudaroma pagal sėklų šal-
tinį (populiacijų ar motininių medžių kilmę), selekcinę kategoriją, 
sėklų derliaus metus, rinkimo laiką.

Iš surinktų vaisių ir kankorėžių, prieš sudedant juos į laikino ga-
benimo tarą (maišus, dėžes ir pan.), turi būti išvalomos augalinės 
dalelės, žemių, sniego ir kitokios priemaišos. Svarbu, kad vaisiai ne-
sukaistų ir neįsiveistų pelėsiai. Iš siuntos pašalinami mechaniškai ir 
puvinio pažeisti vaisiai.

Nors vaisiai ir kankorėžiai renkami tik esant sausiems orams, 
dažniausiai jie būna drėgni, todėl laikino laikymo vietose juos reikia 
džiovinti vėdinamose, bet nešildomose patalpose, paskleidžiant plo-
nu 20–30 cm sluoksniu, iš pradžių permaišant kasdieną, o vėliau – 
kas antrą dieną, priklausomai nuo vaisių drėgnumo. Tačiau vaisių ar 
kankorėžių negalima per daug išdžiovinti, nes iš kankorėžių pradeda 
byrėti sėklos, trupa sparnuotų vaisių sparneliai, veriasi ankštys, nuo 
gilių atšoka luobelė, sultingi vaisiai pradeda rūgti ir pan.
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1.4.2. Sultingųjų vaisių sėklų gavyba
Kai mažas sultingųjų vaisių (uogos, obuoliai ir kaulavaisiai) kie-

kis, sėklos išskiriamos rankiniu būdu, o kai didelis kiekis – mechani-
zuotai. Vaisių surinkimo ir sėklų išeiga planuojama pagal 1.16 lente-
lės duomenis.

Rankiniu būdu išskiriant sėklas, vaisiai supilami į kubilą ar pana-
šią tarą ir traiškomi mediniu grūstuvu, kurio gale padaryti sėklos dy-
džio pusapvaliai įdubimai, kad traiškant grūstuvas atsiremtų į taros 
dugną ir nepažeistų sėklų. Galima į tarą supiltus vaisius traiškyti ko-
jomis, apsiavus guminius batus. Sutrinti vaisiai užpilami vandeniu, 
gauta masė išmaišoma ir trinama per sietus, kurių akutės mažesnės 
už sėklas. Šiuose sietuose sėklos susilaiko, o sutrinta masė be sėklų 
pasišalina su vandeniu.

Kai vaisių daug, naudojamos specialios vaisius sutrinančios ir van-
deniu sėklas atskiriančios mašinos – maceratoriai (1.37 pav.).

1.16 lentelė. Sultingųjų vaisių sėklų išeiga (Suszka, Muller, Bonnet-Masimbert, 1994)

Medžių rūšis
Kocięcki, 1966 m. Burkart, 2000 m.

Išeiga, proc.

Ieva, paprastoji 10–15 2–15

Trešnė 10–15 7–15

Šermukšnis, paprastasis 1–3 1,5–3,5

Obelis, miškinė 0,5–1,5 0,5–1,2

Kriaušė, paprastoji 0,5–1,5 0,5–1,5

Raugerškis, paprastasis – 10–20

Šeivamedis, juodauogis 3–5 4–6

Šeivamedis, raudonuogis 3–5 4–10

Sedula, baltoji 10–15 –

Sedula, geltonžiedė 20–30 11–20

Sedula, raudonoji 10–15 25–30

Gudobelės, grauželinė ir vienapiestė 20 15–23

Putinas, paprastasis 8–10 4–8

Šaltekšnis, paprastasis 15–20 10–15

Ligustras, paprastasis – 17–25

Šaltalankis, paprastasis 10–15 6–12

Erškėčiai, raukšlėtasis ir paprastasis 15–25 19–33

Slyvos, dygioji ir kaukazinė 10–25 9–15

Sausmedžiai, paprastasis ir juodasis 3–7 2–5

Ožekšniai, europinis ir karpotasis 15–25 12–18

1.37 pav.  Maceratorius „Arnsberg“ (Susz-
ka, 2000)

Šis maceratorius per valandą apdoroja 750 kg vaisių. Darbo ins-
trukcija pateikiama kartu su prietaisu.

Sultingųjų vaisių sėklos išskiriamos naudojant plieninius nerūdi-
jančius sietus. Iš šių vaisių išskirtos sėklos būna drėgnos, todėl jos ap-
džiovinamos specialiose dėžėse ar stalčiuose tinkliniu dugnu, kartais 
vėdinamoje patalpoje ant grindų. Būtina aktyvi oro ventiliacija. Oro 
temperatūra negali viršyti 15–20°C.
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1.4.3. Sausųjų vaisių sėklų lukštenimas 
Liepų, uosių, klevų ir guobinių vaisiai atskiriami nuo vaiskočių ir 

lapų likučių, o gilės – nuo goželių, pašalinamos priemaišos, sugedę ir 
pažeisti vaisiai. Tai atliekama padžiovintus vaisius trinant maišuose ar 
apdorojant grūdų valymo mašinomis. Sparnuotų vaisių sėkloms lukš-
tenti naudojami specialūs įrenginiai. Galima naudoti ir betono maišy-
kles bei maceratorius. Ankštinių, liepų, skroblų ir panašių vaisių sėklos 
išskiriamos žemės ūkyje naudojamomis lukštenimo mašinomis, o kai 
kurių minėtų rūšių vaisiai atsidaro savaime ir sėklos išbyra.

Beržų, drebulių ir tuopų sėklų ruošai skinamos šakutės su bran-
džiais nesuirusiais žirginiais (perlaužus žirginį byra sėklos) ir vėdina-
mose patalpose laikomos tol, kol iš subrendusių ir sausų vaisių kra-
tant išbyra sėklos. Šakutės turi būti 0,5 m ilgio. Anksčiau nuskintos 
šakutės merkiamos į vandenį, o vėliau – rišamos į šluoteles. Šitaip 
laikomos, kol subręsta sėklos. Sėklos iškratomos, vaisių likučiai atski-
riami sietu, kurio akutės – 2–3 mm.

Guobinių vaisiai renkami medžiams gelstant. Jie paskleidžiami 
ant grindų 3–5 cm sluoksniu. Nuo sausų sėklų sparneliai pašalinami 
tam skirtomis mašinomis. Mažus sėklų kiekius galima trinti maišuo-
se, o sparnelius pašalinti vėtyklėmis.

Iš pradžių nuo medžių nubyra pakenktos, neišsivysčiusios ąžuolų 
gilės. Po savaitės ar daugiau byra sveikos gilės. Nuo jų atskiriami go-
želiai, išvalomos priemaišos ir pasitaikančios tuščios bei sugedusios 
gilės. Intensyviai pamaišius gilės supilamos į talpyklas su vandeniu. 
Tuščios gilės neskęsta ir surenkamos, sveikos išplaunamos vandens 
srove. Drėgnos gilės plonu sluoksniu apdžiovinamos natūraliai vėdi-
namose patalpose.

Bukų riešutėliai paruošiami naudojant sietinius trijerius, vaisių 

liekanos išvalomos vėtyklėmis. Riešutėlių negalima per daug išdžio-
vinti (iki 15–16 proc.), nes kritinė drėgmės riba – 10 proc.

Klevų ir uosių sparnuotės paskleidžiamos plonu sluoksniu. Kai 
sparneliai išdžiūsta, aptrinamos maišuose ar lukštenamos specialiuo-
se aparatuose (maceratoriuose). Nulaužytos sparnuotės pašalinamos 
grūdų vėtyklėmis.

Skroblų ir liepų sėklos nuo vaisių atskiriamos sparnelių šalinimo 
aparatais arba kuliamos maišuose ir trinamos ant sietų. Sparneliai 
šalinami vėtyklėmis, tuščios sėklos – vandeniu.

Alksnių kankorėžėliai džiovinami žemesnėje temperatūroje nei 
spygliuočių kankorėžiai (iki 20°C) ir aižomi kankorėžių aižyklose. 
Sėklos atskiriamos, kaip ir iš spygliuočių kankorėžių. Dažniausiai iš 
kankorėžėlių išbyra ne visos sėklos, todėl tenka panaudoti maume-
džių kankorėžių ardytuvus.

Juodalksnių kankorėžėliai ilgai kabo ant medžių ir tik gruodžio 
mėn. atsiveria ir išbyra sėklos. Kol nėra sniego, sėklos plačiai pasklin-
da, prilimpa prie žemės ir jų nenuneša lietaus vanduo ir sniegas. Tuo-
met galima laukti sėkmingo juodalksnių atžėlimo. Ruošiant sėklas, 
juodalksnių kankorėžėliai skinami tol, kol pradeda atsiverti. Plonu 
sluoksniu paskleisti ant grindų vėdinamose patalpose, esant 20°C, jie 
atsiveria, o kratant sietais atskiriamos sėklos.

1.4.4. Spygliuočių kankorėžių aižymas 
Skiriami lengvai, vidutiniškai ir sunkiai aižomi spygliuočių kanko-

rėžiai. Pirmai grupei priklauso kėniai, veimutinės ir balkaninės pu-
šys, pocūgės ir kedrai, antrai grupei – paprastosios, kalninės, Bankso, 
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suktaspyglės, juodosios, geltonosios, picundinės, eldarinės ir šiurkš-
čiosios pušys, visų rūšių eglės bei tujos. Trečiai grupei priklauso mau-
medžiai, ypač europiniai. Maumedžių, kedrų, eldarinių ir picundinių 
pušų bei kėnių kankorėžiai dažniausiai mechaniškai suardomi speci-
aliomis mašinomis, atpalaiduojant sėklas. Kėnių kankorėžius galima 
išaižyti naudojant kankorėžių smulkintuvus. Kai kankorėžiai visiš-
kai subrendę (iš pietinės pusės pradeda byrėti) ir sausi, jie supilami 
į kankorėžių ardymo mašiną ir, sukantis būgnams su pertvaromis ar 
geležiniais dantimis, suardomi. Iš sėklų suardytų kankorėžių lieka-
nos išvalomos sietais ir vėtyklėmis. Antrai grupei priskirtų kankorė-
žių žvyneliai atsidaro esant sausam ir šiltam orui, kadangi šiltas oras 
gerokai imlesnis drėgmei. Pavyzdžiui, esant 10°C temperatūrai, garų 
imlumas 9,2 g/m3 oro, o esant 50°C – 92,7 g/m3 oro. Kiekviena me-
džių rūšis turi maksimaliai kritines temperatūros ribas sėklų gyvybin-
gumo išlaikymo atžvilgiu. 

Bendrieji kankorėžių aižykloms keliami reikalavimai:
• aižyklose ar prie jų turi būti įrengtos tinkamo dydžio ir gerai 

vėdinamos patalpos kankorėžiams laikinai sandėliuoti ar papil-
domiems mechanizmams statyti;

• turi būti įrengtos kankorėžių talpyklos su priemaišų valymo ir 
kankorėžių rūšiavimo pagal dydį įrenginiais;

• kankorėžius aižant turi būti išsaugotas aukštas sėklų gyvybin-
gumas;

• užtikrinamas trumpas kankorėžių laikas džiovinimo kamerose;
• išaižytuose kankorėžiuose neturi likti sėklų;
• iš kankorėžių džiovinimo kamerų automatizuotai šalinamas 

drėgnas oras;
• užtikrinama nusausinto oro apytaka kankorėžių aižymo kame-

rose;
• kamerose fiksuotai reguliuojama ribinė oro temperatūra (kai ai-

žomi pušų kankorėžiai – 55°C; eglių – 45°C ir t. t.);

• užtikrinama maksimali darbų mechanizacija ir automatizacija;
• sudaromos didelių ir mažų sėklų partijų aižymo galimybės;
• turi būti sėklų šalinimo ir valymo įrenginiai;
• įrengiami tuščių sėklų šalinimo automatai;
• naudojamos tikslios kankorėžių ir sėklų svarstyklės;
• turi būti sėklų supylimo į tarą priemonės ir tara sėkloms laikyti;
• patalpose užtikrinamos reikiamos darbuotojų sanitarinės-higie-

ninės sąlygos ir priemonės švarai palaikyti.

Aižyklos turi būti pritaikytos įvairių medžių rūšių kankorėžiams 
aižyti, atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies biologinius ypatumus. 
Maksimali temperatūra aižymo kameroje, esant 15–20 proc. santyki-
nei oro drėgmei, pagal medžių rūšis nurodyta 1.17 lentelėje. Kamero-
se cirkuliuojant sausesniam orui daugelio rūšių kankorėžiams aižyti 
pakanka 36°C temperatūros.

1.17 lentelė. Maksimali oro temperatūra aižymo kameroje, kai oro drėgmė 15–20 proc. 

ir ventiliuojamo oro srovė 1,5–2,0 m/s (Nasienictwo lesnych drzew..., 1995)

Medžių rūšis Temperatūra, °C

Pušys: paprastoji, kalninė, juodoji, suktaspyglė, Bankso, šiurkščioji 40–60

Pušys: veimutinė ir balkaninė 35–40

Eglės: paprastoji, serbinė, sitkinė, dygioji iki 50

Maumedžiai: europinis, japoninis 40–60

Visos pocūgės rūšys ir cūga 30–40

Tujos: didžioji ir vakarinė iki 30

Aižant iš pradžių drėgnus kankorėžius temperatūra aižymo kame-
roje keliama palaipsniui, kad nesušustų sėklos (1.18 lentelė).
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1.18 lentelė. Pavyzdinis pušies kankorėžių aižymo režimas (pagal H. Messerį)

Aižymo tru-
kmė, val.

Temp., oC, 
aižymo 
kameroje

Kankorėžių 
drėgmė, 
proc.

Sėklų drė-
gmė, proc.

Santykinė 
oro drėgmė 
kameroje, 
proc.

Ventiliuoja-
mo oro sro-
vės greitis, 
m/s

0–4 26 12,9 8,6 70 0,15–0,25

4–8 35 8,0 6,5 30 0,15–0,25

8–10 38 6,5 5,7 27 1,5–2,0

10–12 50 6,0 5,3 21 1,5–2,0

12 – iki galo 55 5,2 5,0 14 1,5–2,0

Šiuo metu kankorėžiams aižyti rekonstruojamos ar statomos mo-
dernios aižyklos. Pačios pirmosios buvo krosnių šildomos būgninės 
aižyklos su natūraliu vėdinimu. Vėliau paplito stelažinės (lentyninės) 
ir pagaliau aižyklose įrengtos aižymo spintos su tinklo stalčiais, taip 
pat uždarų kamerų aižyklos, į kurias įvežami vagonėliai su kankorė-
žiais. Pastarosiose trijų tipų aižyklose įrengiama aktyvi pašildyto ir 
net sauso oro ventiliacija.

Sėkloms iškratyti iš kankorėžių, išskyrus būgninio tipo aižyklas, 
naudojami būgniniai trijeriai, į kuriuos iš stalčių ar vagonėlių supi-
lami atsivėrę kankorėžiai. Trijerių būgnai įrengti iš atitinkamo tinklo 
su nuolydžiu sėkloms išbyrėti, todėl juos sukant išbyra sėklos, o likę 
kankorėžiai kaupiasi būgno gale, iš ten automatiškai pašalinami.

Maumedžių kankorėžiai aižosi sunkiausiai, todėl jie aižomi spe-
cialiais įrenginiais (mašinomis), kurie suardo kankorėžius. Pavyz-
džiui, Lenkijoje naudojamos TD tipo, Rusijoje – MIS-1 tipo aižyklos 
ir kt. Kankorėžius suardantys ir sėklas iš kankorėžių atpalaiduojantys 
įrenginiai efektyvesni nei šildomos aižyklos, nes maumedžių kanko-
rėžiai dėl savo specifinės biologinės sandaros ir sakingumo šildomi 
sunkiai atsidaro. Aižymo įrenginys TD veikia švytuokliniu principu. 
Proceso esmė – pripildytas kankorėžių būgnas švytuokliniu principu 
juda centrine ašimi pirmyn ir atgal, o kankorėžiai, trindamiesi vienas 

į kitą, atpalaiduoja sėklas. MIS tipo įrenginys veikia dviejų dantytų 
būgnų principu, kai suardomi tarp dantų pakliuvę kankorėžiai (1.38 
pav.). Šitaip aižomi gerai išdžiovinti kankorėžiai. Aižant susidaro 
daug dulkių, kurioms šalinti naudojami ventiliatoriai. Sėklos iš suar-
dytų kankorėžių atskiriamos sietais ir vėtyklėmis.

1.38 pav.  Kankorėžių suardymo mašina MIS-1: 1 – išorinis būgnas; 2 – vidinis būgnas 
(Справочник по лесосеменному делу, 1978)
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1.4.5. Spygliuočių sėklų sparnelių šalinimas 
Sėklų sparneliams šalinti naudojami įvairios konstrukcijos tam skir-

ti įrenginiai. Jie turi būti našūs ir nepažeisti sėklų. Lengviausiai valo-
mos sėklos, kurias sparneliai gaubia tarsi žnyplėmis. Tokios yra pušų 
sėklos. Šis procesas vyksta sunkiau, kai sparneliai sėklos pagrindą 
gaubia tarsi šaukštu, – tai eglių sėklos. O sunkiausia valyti kėnių sė-
klas, nes jas apima sparneliai. Pirmosioms išvalyti pakanka nestiprios 
trinties (1.39 pav.), kitoms – mechaninio poveikio. Kėnių ir į jas pa-
našios sėklos valomos nulaužiant sparnelius specialiuose įrenginiuose 
(1.40 pav.). Tokio įrenginio būgno sienelės perforuotos pailgomis sky-
lutėmis, kurios atitinka sparnelių dydį, bet yra siauresnės nei sėklos. Į 
skylutes patekę sparneliai nulaužomi, o sėklos lieka būgne. Pašalinus 
sparnelius iš sėklų smulkios priemaišos išvalomos naudojant įvairaus 
tipo vėtykles.

Mažus sėklų kiekius galima išvalyti rankomis, trinant sėklas mai-
šuose. Sėklų sparnelių šalinimo mašinų tipai yra keli: sėklas su sparne-
liais būgnuose trina besisukantys šepetėliai, sudrėkintos sėklos maišo-
mos besisukančiose betono tipo maišyklėse, į talpyklą supiltos sėklos 
maišomos specialiu maišytuvu.

Pastaruoju metu sėkloms valyti dažnai naudojamos maišyklės, 
panašios į skirtąsias betonui maišyti. Supylus sėklas į maišyklę, įpurš-
kiama vandens. Sudrėkusioms sėkloms besitrinant vienai į kitą, labai 
lengvai nuo sėklos atsiskiria sparneliai. Toliau maišant ir siurbiant orą, 
sparneliai susiurbiami. Šitaip išvalytos sėklos padžiovinamos. Taikant 
šį metodą, sėklos visiškai nepažeidžiamos.

Sėklų sparneliai išvalomi įvairiomis vėtyklėmis, kuriomis pašalina-
mi ne tik sparneliai, bet ir tuščios sėklos. Likusios suskirstomos frakci-
jomis pagal masę. Prieš tai drėgnas sėklas būtina džiovinti vėdinamose 
patalpose ir specialiuose įrenginiuose.

1.40 pav.  Sėklų sparnelių laužymo  
įrenginys (Suszka, 2000)

1.39 pav.  Sėklų sparnelių šalinimo  
įrenginys (Suszka, 2000)

1.5. SĖKLŲ LAIKYMAS

1.5.1. Sėklų siuntos dokumentai
Parengiami šie kiekvienos sėklų siuntos dokumentai:

- Miško dauginamosios medžiagos ruošimo kortelė;
- Miško sėklų kokybei nustatyti pristatomųjų bandinių atrinkimo 

aktas;
- miško sėklų etiketė;
- Miško sėklų kokybės nustatymo aktas (rūšims, kurių pristato-

mieji bandiniai nesiunčiami į Valstybinę miškų tarnybą kokybei 
nustatyti);

- Pakartotinio miško sėklų išvalymo aktas (jei sėklas išvalyti reko-
menduoja Valstybinė miškų tarnyba, patikrinusi jų kokybę).

Kitus dokumentus parengia Valstybinė miškų tarnyba pagal Miško 
dauginamosios medžiagos nuostatų, tvirtinamų Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministro, reikalavimus. Svarbiausias dokumentas – pa-
grindinis miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatas, kurį 
išduoda Valstybinė miškų tarnyba.
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1.5.2. Sėklų paruošimas laikyti 
Ruošiant sėklų siuntą pirmiausia turi būti pašalinamos tuščios ir 

pakenktos sėklos. Naudojant sietus iš stambių sėklų galima atskirti 
tik mažas neišsivysčiusias sėklas, o iš smulkių sėklų, pavyzdžiui, spy-
gliuočių, tuščias sėklas galima šalinti pneumatiniu būdu (1.41 pav.). 
Taip pat šiuo būdu galima sėklas pagal masę suskirstyti į frakcijas.

Kartais sėklas tenka valyti sietu, vibratoriumi ar pučiant orą. Tuš-
čios ir pakenktos gilės ir į jas panašūs vaisiai bei sėklos atskiriamos 
vandeniu. Supylus sėklas į vandens pripildytas talpyklas, tuščios ir 
pakenktos sėklos ne skęsta, o plūduriuoja vandens paviršiuje, todėl 

nesudėtinga jas pašalinti. Tuščias pušų, eglių, maumedžių, pocūgių, 
tujų ir puskiparisių sėklas nesudėtinga atskirti, supylus jas į pentano-
lio ar etanolio, naftos eterio bei anglies ir chloro skiedinių pripildytas 
talpyklas. Pilnos sėklos nuskęsta, o tuščios plaukia skysčių paviršiuje. 
Taip pat yra ir kitų, sudėtingesnių, būdų sėkloms rūšiuoti. 

Prieš supilant į tarą, kurioje sėklos bus laikomos, būtina jas keletą 
dienų padžiovinti gerai vėdinamose sauso oro patalpose ne aukštes-
nėje kaip 20 0C temperatūroje. Šiam tikslui galima naudoti specia-
lias džiovinimo spintas, kuriose sėklos išdžiovinamos iki reikiamo 
drėgnumo.

1.5.3. Gilių termoterapija
Siekiant išvengti grybinių ligų, surinktos gilės laikomos šaldytuve 

–1°C temperatūroje. Gilės dažnai užsikrečia grybu Ciboria batschiana 
(Sclerotinia pseudotuberosa), kuris sukelia gilių mumifikacijas ir jos 
tampa negyvybingos. Šis grybas jautrus temperatūrai ir žūna esant 
41°C. Tuo tikslu į talpyklas su nurodytos temperatūros vandeniu supi-
lamos (geriau – įleidžiamos krepšiuose) gilės ir laikomos 2,5 val., per 
kurias minėtas grybas žūva. Aukštesnė nei 43°C temperatūra pražu-
do gilės gemalą, o žemesnė nei 41°C nesunaikina grybo, todėl būtina 
kruopščiai stebėti vandens temperatūrą. Kad ji būtų pastovi, šildomas 
vanduo turi cirkuliuoti. Vėliau gilės džiovinamos ne aukštesnėje kaip 
20–25°C temperatūroje, papylus jas plonu sluoksniu ant grindų sausu 
oru vėdinamose patalpose. Šiam tikslui naudojami ir specialūs džiovi-
nimo įrenginiai. Svarbu, kad gilių drėgmė būtų ne mažesnė kaip 48–50 
proc. Prieš supilant giles į saugyklas, siekiant išvengti jų gedimo, apdo-
rojamos beicais ar fungicidais. Laikymo metu giles pažeidžia šie gry-
bai: Penicillium spp., Mucor spp., Fusarium spp. Botrytiscinarea.

Panaši technologija taikoma ir naikinant buko riešutėlių ligas su-
keliančius grybus. Tik ką surinkti buko riešutėliai laikomi šaldytuve 

a)                                                  b)

1.41 pav.  Sėklų separatoriai: a) cilindrinis; b) laiptinis (Suszka, 2000)
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–3°C temperatūroje. Po to atliekama termoterapija. Nuolatinio laiky-
mo metu buko riešutėlius puola šie grybai: Alternaria, Aspergillius, 
Penicillium, Rhyzopus, Trichotecium ir Fusarium, todėl juos reikia ap-
doroti beicais ar fungicidais.

1.5.4. Laikyti ruošiamų sėklų apdžiovinimas 
Prieš supilant į saugojimo talpyklas surinktas sėklas reikia apdžio-

vinti. Sėklos plonu sluoksniu paskleidžiamos ant medinių grindų, esant 
15–25°C temperatūrai. Nejautrios džiovinimui (Orhtodox kategorijos) 
sėklos išdžiovinamos – spygliuočių (pušų, eglių, maumedžių) – iki  
5–6 proc., o lapuočių ir kėnių – iki 8–10 proc. Natūraliomis sąlygomis 
apdžiovintos jautrios džiovinimui (Recalcitrant kategorijos) sėklos daž-
niausiai supilamos laikyti iki jų stratifikacijos. Pavyzdžiui, ąžuolų gilių 
drėgmė turi būti ne mažesnė kaip 48 proc., o kitų rūšių – 20–30 proc.

Greitesniam sėklų apdžiovinimui naudojama daug būdų ir įrengi-
nių. Iš jų paminėtinos skylėtos dėžės, kurios sudedamos į spintas. Pu-
čiamas sausas pašildytas oras, pakeliant temperatūrą iki 20–25°C. Taip 
pat naudojamos specialios sėklų džiovinimo spintos su aktyvia venti-
liacija ir kt. Sėklas galima apdžiovinti ir vakuume. Taip pat joms ap-
džiovinti naudojamos ir kankorėžių aižyklos, todėl išaižytas ir paruoš-
tas laikyti spygliuočių sėklas patartina supilti į tam skirtą tarą sauso oro 
aižymo patalpose.

1.5.5. Sėklų laikymas 
Medžių sėklų atsargos kaupiamos atsižvelgiant į sėklinių metų pa-

sikartojimą ir miško sodmenų poreikį. Visuomet pravartu turėti sėklų 
ir sodmenų atsargų dėl nenumatytų atvejų, pavyzdžiui, degavietėms 
apželdinti ir žuvusiems želdiniams atsodinti.

Sėklų kokybei ir gyvybingumui turi įtakos ne tik jų ruošos laikas, 

lukštenimo iš vaisių ar kankorėžių būdai ir technologijos, bet ir laiky-
mo sąlygos bei trukmė. Netinkamai laikant (drėgmė, temperatūra, de-
guonis) gali kisti ne tik sėklų gyvybingumas, bet ir genotipinė įvairovė, 
genų veiklos aktyvumas, chromosomų struktūra, pasireikšti mutacijų. 
Ilgai laikytų sėklų neigiamus simptomus galima pastebėti vizualiai. Pa-
vyzdžiui, pakinta sėklų spalva, matyti pelėsis, kinta lakmuso popierėlio 
spalva (iš mėlynos pasidaro rausva), kai kurie genotipai žūva dėl ne-
vienodos reakcijos į aplinką, sumažėja sėklų daigumas ir dygimo ener-
gija, nevienodai auga ir vystosi sėjinukai, kt. Ilgai laikytų sėklų želdinių 
mažesnė genetinė įvairovė.

Sėklų laikymas gali būti dvejopas: trumpalaikis, kai laikomos iki 
pavasarinės sėjos arba iki kitų sėklinių metų, ir ilgalaikis – kai sudaro-
mas sėklų rezervas ar sėklos laikomos genų bankuose. Saugant trumpą 
laiką – iki sėklų sėjos ar stratifikacijos – pakanka sėklas apdžiovinti, kad 
neliktų paviršinės drėgmės, jos būtų orasausės ir nepažeistos pelėsinių 
grybų. Ilgam laikymui būtina sėklas išdžiovinti iki reikiamo sausumo.

Ilgesniam sėklų laikymui svarbu siuntos sėklų sveikumas, taros ko-
kybė ir sanitarinės saugyklos sąlygos. Pagaliau sėklos, kaip ir visi gyvi 
organizmai, yra skirtingo amžiaus. Trumpesnio amžiaus sėkloms mirš-
tant, sumažėja siuntos genotipinė įvairovė, o tuo pačiu ir iš jų įveistų 
miško želdinių genetinė įvairovė.

Ruošiant sėklas laikyti būtina pasirūpinti, kad:
- sėklos būtų subrendusios;
- sėklos nebūtų per drėgnos;
- daugelio medžių ir krūmų rūšių sėklos būtų išdžiovintos tik iki gy-

vybiškai leidžiamos ribos;
- įvairių medžių ir krūmų rūšių sėklų siuntų individualus sėklų drė-

gnumas gali būti skirtingas;
- sausesnės sėklos laikomos žemesnėje aplinkos temperatūroje; 
- saugomų sėklų, taros ir aplinkos būklė nuolatos turi būti stebima;
- sėklų gyvybingumas būtų tikrinamas pagal nustatytus terminus.
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Tara sėkloms laikyti gali būti įvairi: trumpai laikant – perforuotos ar 
tinkliniais dugnais dėžės, sudedamos į vėdinamas spintas. Ilgesniam 
laikymui tinka hermetiškos nerūdijančio plieno metalinės ir plastikinės 
talpyklos, stikliniai buteliai su hermetiškais kamščiais ar orui nelaidūs 
polietileniniai buteliai. Pastaruoju metu gaminami patogūs naudoti, 
oro nepraleidžiantys polietileno folijos maišeliai, į kuriuos galima su-
pilti norimą kiekį sėklų (2–5 kg ir daugiau), todėl pateikiant naudoto-
jui nereikia jų atidaryti ar perpilti sėklų.

Ką tik išaižytos spygliuočių sėklos yra pakankamo sausumo (iki 10 
proc.), sausuoju būdu išvalytos pašalinant sparnelius, todėl gali būti iš 
karto supilamos laikyti į pasirinktą hermetišką tarą. Lapuočių sėklas 
būtina apdžiovinti. Kad nepradėtų dygti, jų laikymo temperatūra turi 
būti žemesnė kaip 0°C.

Sėklos turi būti laikomos atitinkamos drėgmės ir temperatūros sąly-
gomis, kaip nurodyta 1.19 lentelėje.

1.19 lentelė. Spygliuočių sėklų laikymo sąlygos (Schonborn, 1964)

Priimant sėklas į saugyklą, išduodami dokumentai apie jų kilmę ir 
kokybę: pagrindinis miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifika-
tas ir pažyma apie miško sėklų kokybę. Prie sėklų laikymo taros pritvir-
tinamos nustatyto pavyzdžio etiketės.

Pagal daugelio autorių (Schonborn, 1964; Rohmeder, 1972; Danu-
sevičius, 2000; Sobczak, 1992; Schubert, 1993; Suszka, 2000) duome-
nis, atskirų medžių ir krūmų rūšių sėklų laikymo sąlygos yra savitos ir 
turi atitikti nustatytus reikalavimus.

Pušų, eglių, maumedžių ir pocūgių sėklos dažnai laikomos 
iki 5 metų. Išaižius kankorėžius sėklos išvalomos pašalinant spar-
nelius, tada supilamos laikyti. Sėklų drėgnumas – ne daugiau kaip  
7–8 proc. Laikyti tinka hermetinė tara (buteliai, metaliniai ar plasti-
kiniai bidonai, orui nelaidūs polietileniniai maišeliai). Saugyklose oro 
temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 4°C. Laikant iki 10 metų sėklos 
išdžiovinamos iki 6 proc. drėgmės. Sandariai uždarytos sėklos laiko-
mos minėtose talpyklose žemesnėje kaip 4°C temperatūroje, geriau – 
–4–5 °C. Laikant ilgiau kaip 10 metų, sėklų drėgnumas turi būti ma-
žiau kaip 5 proc. Jos laikomos ypač sandariai uždarytose hermetinėse 
talpyklose, saugyklų oro temperatūra – žemiau –10–15°C.

Kedrų sėklos laikomos iki 3–7 metų. Riešutėlių drėgnumas turi 
būti ne didesnis nei 15 proc. Jie laikomi polietileniniuose maišeliuose, 
esant oro temperatūrai –5–10°C.

Medžių rūšis

Laikymo trukmė
Iki 2–3 metų Iki 5 metų Iki 10 metų Daugiau kaip 10 

metų
D T D T D T D T

Eglė, paprastoji – – 7–8 <5 <6 –4, –5 5 –10, 
–15

Eglė, sitkinė – – 7–8 <5 <6 –4, –5 5 –10, 
–15

Kėnis, europinis 12–13 –4, –15 6 –10 7–9 –10, 
–15

6 –15, 
–20

Maumedis, europinis – – 7 <5 6 –5 5 –10

Pocūgė, didžioji – – 7–8 <5 <6 –4, –5 5 –10, 
–15

Pušis, paprastoji – – 7–8 <5 <6 –4, –5 5 –10, 
–15

Pušis, juodoji 7–8 <4 7–8 <5 <6 –4, –5 5 –10, 
–15

Pušis, veimutinė 7–8 <5 7–8 <4 <6 –5, –10 3 –10, 
–15

Pušis, kedrinė 12–13 1–2 7–9 –5, –10 – – – –

Tuja, didžioji 5–7 0,3 – – – – – –
Tuja, vakarinė 5–7 0,3 – – – – – –

Pastaba: D – sėklų drėgnumas, proc.; T – patalpos temperatūra, °C.
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Kėnių sėklos laikomos hermetinėse talpyklose iki 3 metų. Jos 
turi būti 12–13 proc. drėgnumo, saugyklos oro temperatūra – iki  
–15–18°C. Dėl ekonominių priežasčių temperatūra gali būti aukštes-
nė – nuo –4 iki –15°C. Laikant daugiau kaip 3 metus sėklų drėgnumas 
sumažinamas iki 7–9 proc., o saugyklos oro temperatūra – nuo –10 iki 
–20°C. 

Tujų sėklos laikomos hermetinėje taroje iki 5 metų. Drėgnumas su-
mažinamas iki 5–7 proc., saugyklos oro temperatūra 0–0,3°C. 

Alksnių sėklos laikomos iki 2 metų. Prieš supilant laikyti, sėklos ap-
džiovinamos iki 7 proc. drėgmės. Laikomos –2–4°C oro temperatūroje. 
Laikant ilgiau, sėklos išdžiovinamos iki mažiau nei 3 proc. drėgnumo, 
tada supilamos į uždarą tarą ir laikomos –4–10°C oro temperatūroje.

Ąžuolų gilės laikomos vieną žiemą lauko sąlygomis. Neperšąla-
muose kaupuose gilės sluoksniuojamos su smėliu, lapais, samanomis, 
šiaudais, pjuvenomis ar durpėmis. Į kaupus įdedami iš vytelių padaryti 
ventiliacijos pundeliai. Giles galima laikyti ir sauso smėlio neperšąla-
mo gylio duobėse. Tuomet gilės sluoksniuojamos su smėliu, įrengiama 
minėta oro ventiliacija, gilių sluoksnio storis – 30 cm, smėlio – 15 cm. 
Giles, supiltas į krepšius ar tinklo maišus, galima laikyti ir pratekan-
čiame vandenyje. Laikant giles rūsiuose kaip bulves, jas geriau maišyti 
su durpėmis sintetinio pluošto maišuose, praleidžiančiuose orą ir ap-
saugančiuose nuo pelių. Rūsiuose turi būti tamsu, o oro temperatūra – 
apie 5°C. Orasauses giles galima laikyti iki –2°C, kai ribotai patenka 
oro. Tam tinka didesni reguliuojamos temperatūros šaldytuvai.

Beržų sėklos greitai praranda daigumą, todėl laikomos iki 2 metų 
uždaroje taroje. Sėklų drėgmė turi būti apie 16 proc., oro temperatūra 
saugykloje – nuo –4 iki –10°C. Laikant daugiau nei 2 metus, sėklos iš-

džiovinamos iki mažiau kaip 4 proc. drėgnumo. Laikomos uždaroje ta-
roje, saugyklos oro temperatūra turi būti –4–10°C. Beržų sėklos, kurių 
drėgnumas 5 proc., laikomos –15–18°C temperatūroje. Šitaip laikomos 
išlieka daigios 12 metų.

Bukų riešutėliai laikomi vieną žiemą, kaip ąžuolų gilės (žr. ąžuo-
lų gilių laikymas). Laikant 2 metus, riešutėliai išdžiovinami iki 25–30 
proc. drėgnumo ir laikomi vėdinamuose džiuto pluošto arba plastiki-
niuose maišuose. Saugyklos oro temperatūra –4–5°C. Žemesnė tem-
peratūra pavojinga riešutėlių gyvybingumui. Laikant daugiau kaip 2 
metus, riešutėliai išdžiovinami iki 8–9 proc. ir laikomi hermetiškose 
talpyklose saugyklose, kuriose oro temperatūra –5–10°C, tačiau tem-
peratūra gali būti ir žemesnė – iki –20°C.

Guobinių sėklos renkamos dar visiškai neprinokusios. Baigia nok-
ti vėdinamose patalpose. Jos yra orasausės ir papildomai nedžiovina-
mos. Laikomos uždarose talpyklose saugyklose, kuriose oro tempera-
tūra – nuo –4 iki –10°C.

Klevų, uosių, liepų ir skroblų sėklos supilamos į sandarias talpy-
klas. Jos yra orasausės. Nuo liepų sėklų atskiriami sparneliai. Visų 
minėtų rūšių sėklos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra 
–4–10°C. Šios medžių rūšys dera dažnai, kai kurios kasmet, greitai pra-
randa daigumą, todėl jas laikyti ilgiau nei metus netikslinga.

Tuopų ir gluosnių sėklos, pašalinus pūkus, išdžiovinamos iki  
8 proc. drėgnumo. Laikomos hermetinėse talpyklose, esant aplinkos 
temperatūrai –4–10°C.

Pastaba. Genų bankuose sėklos laikomas specifinėmis sąlygomis (ypač že-
moje temperatūroje, skystajame azote ir pan.).
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1.6. SĖKLŲ PARUOŠIMAS SĖJAI

1.6.1. Sėklų paruošimo sėjai būdai
Ką tik surinktos ar sausai iki brandos palaikytos daugelio medžių ir 

krūmų sėklos yra  ramybės būsenos ir nedygsta, todėl jos įvairiais bū-
dais žadinamos iš miego. Sėklos nedygsta ir nesant tam tikrų sąlygų – 
drėgmės, šilumos, deguonies, šviesos. Jų daigumas taip pat priklauso 
nuo biologinių ir genetinių savybių. Sėklų gilioji ramybė susijusi su jų 
luobelės nelaidumu, gemalo nesubrendimu ir dygimo energiją stab-
dančiomis medžiagomis – inhibitoriais. Dygimo energijai stimuliuoti 
taikomi įvairūs būdai ir technologijos: skarifikacija, hidroterminis ar 
cheminis apdorojimas ir stratifikacija.

1.6.2. Sėklų skarifikacija
Sėklų skarifikacija atliekama mechaniškai pažeidžiant luobeles, 

kad į sėklos vidų geriau patektų drėgmė. Šis metodas taikomas ro-
binijų, gledičijų, liepų ir veimutinių pušų sėklų dygimui stimuliuoti. 
Skarifikacijai naudojamos specialios mašinos šiurkščiu būgno pavir-
šiumi (1.42 pav.).

1.42 pav.  Sėklų skarifikatorius (Suszka, 2000)

Skarifikatoriaus inkaras per minutę apsisuka 500–900 kartų, to-
dėl sėkloms apdoroti pakanka kelių minučių. Šitaip jos apdorojamos 
tol, kol luobelė įgauna matinį atspalvį (pažeista luobelė neturi blizge-
sio), o per lupą matomi luobelės apibrūžinimai. Siekiant šio proceso 
efektyvumo, į sėklas galima įmaišyti už jas didesnių aštrių akmenė-
lių. Sėklas sijojant akmenėliai lieka siete. Taip sutrumpėja sėklų ska-
rifikavimo laikas arba jos geriau sudygsta.

1.6.3. Sėklų apdorojimas vandeniu ir cheminiais 
skiediniais

Apdorojimas karštu vandeniu – nesudėtinga procedūra, kurią 
atliekant kai kurių rūšių (robinijų, liepų, gledičijų, žilakrūmių, rie-
šutmedžių, kedrų, serbentų) sėklos taroje užpilamos šiltu (70–80°C 
temperatūros), rečiau – verdančiu vandeniu ir paliekamos 24 arba  
12 val. kambario temperatūroje. Vandens ir sėklų santykis – 1:6. Ka-
dangi robinijų sėklos 100°C temperatūroje praranda gyvybingumą 
per 1 min., jos užpilamos 80°C vandeniu. Dėl atsargumo patariama 
daugelio rūšių sėklas užpilti 70–80°C temperatūros vandeniu. Pilkų-
jų ir mandžiūrinių riešutmedžių riešutus užpylus 80–90°C, auksuo-
tųjų serbentų – 50°C, kedrų riešutėlius – 50°C vandeniu, jie sudygsta 
per keliolika dienų. 

Kadangi ir vienos siuntos sėklų vandens imlumas nevienodas, jos 
atskiriamos supylus į indą su vandeniu: vienos jų prigėrusios van-
dens nuskęsta, kitos neprisisotinusios vandens plūduriuoja pavir-
šiuje. Atskyrus plūduriuojančias sėklas, procedūra pakartojama. Po 
to sėklos suvilgomos šaltu vandeniu ir apdžiovinus stratifikuojamos 
(tam prireikia trumpesnio stratifikacijos laiko) ar tiesiog baigus mir-
kyti sėjamos į drėgną dirvą. Jų dygimo energija patikrinama atrinkus 
sėklų bandinius.
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Apdorojimas drungnu vandeniu efektyvus norint pagreitinti 
ilgiau laikytų pušų, eglių ir maumedžių sėklų dygimą. Šiam tikslui 
likus 2 dienoms iki sėjos sėklos 16 val. laikomos besikeičiančiame 
kambario temperatūros vandenyje. Išėmus iš vandens ir apdžiovinus 
luobeles, jos sėjamos tik į drėgną dirvą. Šitaip apdorotas sėklas ver-
ta sėti į bedugnius polietileninius puodelius. Jos sparčiau dygsta, kai 
oro temperatūra – 10–18°C. Sėkloms sudygti reikia 4 dienų. Siekiant 
įsitikinti, kad sėklos tinkamai paruoštos ir daigios, prieš sėją patikri-
namas atrinkto sėklų bandinio daigumas.

Vakuuminis sėklų prisotinimas vandens – vienas iš efektyvių 
būdų. Tam naudojama speciali įranga, kurios veikimo principas toks: 
iš indo, kuriame supiltos sėklos, išsiurbiamas oras iki 0,1 Pa, palai-
kius 30–90 min. sklendė atidaroma, tik vietoje oro įleidžiama drun-
gno vandens. Iš dalies netekusios oro sėklos sparčiai sugeria drungną 
vandenį. Tokių sėklų drėgnumas 1,5–3 kartus didesnis nei stratifikuo-
tų. Į vandenį galima įdėti mikroelementų ir augimo stimuliatorių – 
boro, vario, magnio, cinko, molibdeno, kobalto, jodo, nikelio ir kt. 
Boras teigiamai veikia sėklų gyvybingumą, sėjinukų ir jų šaknų au-
gimą bei vystymąsi. Varis įeina į fermentų sudėtį. Tam tikslui galima 
naudoti ir mikroelementų trąšas. Dažniausiai naudojami mažų kon-
centracijų (0,01–0,03 proc.) skiediniai. Naudojant mikroelementus 
sėklų daigumas padidinamas 20–30 proc.

Augimą skatinančių medžiagų tirpaluose sėklos mirkomos 
prieš sėją. Dažniausiai naudojama giberelino rūgštis A3. Pavyzdžiui, 
1 g rūgšties ištirpinamas 10 ml spirito ir sumaišomas su 1 l vandens. 
Tokiame skiedinyje eglių sėklos mirkomos 150–180 min. Atskiedus 
vandeniu naudojamas heteroauksinas, taip pat gintaro ir asparagino 
rūgštys. Skiedinio koncentracija – 0,001–0,01 proc. Preparatai, kurie 
netirpsta vandenyje, ištirpinami mažame etilo spirito kiekyje ir at-
skiedžiami vandeniu iki reikiamos koncentracijos. Visų rūšių sėklas 

galima mirkyti ir prieš stratifikaciją, ir po jos. Pamirkius eglių sėklas 
150–180 min. giberelino A3 0,1 proc. skiedinyje, o pušų – acetilvinil-
valerlaktono 8–10 mg/l skiedinyje, uosių – amino spirito 100 mg/l 
skiedinyje bei eglių ir pušų – 24 val. naftos 0,002–0,2 mg/l skiedinyje 
ar pušų – 1–2 val. 0,0008–0,008 proc. koncentracijos gintaro ar aspa-
ragino rūgšties skiedinyje, labai padidėja sėklų dygimo energija.

Cheminis sėklų apdorojimas taikomas rečiau, tačiau yra efekty-
vus. Pavyzdžiui, koncentruotoje sieros rūgštyje (lyg. sv. 1,8) 30–50 
min. pamirkytos robinijų, 60–120 min. gledičijų, 30–50 min. virgi-
ninių kadagių sėklos greičiau sudygsta, jų didesnė dygimo energija. 
Siekiant pašalinti sieros rūgšties likučius, apdorotos sėklos perplau-
namos angliarūgštės su kalkėmis vandeniu. Dygimo energijai padi-
dinti kelerius metus laikytos pušų ir eglių sėklos mirkomos 2 proc. 
chloro vandenyje, o maumedžių – 1 proc. kalkių vandenyje. Tai skati-
na ne tik luobelės laidumą, bet ir sėklų gyvybingumą.

Prieš sėjant visas sėklas būtina apdoroti dezinfekciniais prepa-
ratais.

1.6.4. Sėklų stratifikacija
Stratifikacija – tai sėklų organiškosios ramybės sutrumpinimas iki 

sėjos, laikant jas drėgname ir gerai vėdinamame substrate, žemoje ar 
besikeičiančioje temperatūroje. Stratifikavimo laikas priklauso ne tik 
nuo botaninės rūšies, bet ir nuo sėklų subrendimo laipsnio, rinkimo 
laiko bei laikymo trukmės ir sąlygų.

Ne organiškos, o priverstinės ramybės būsenos sėklų stratifikuoti 
nereikia. Sudarius palankias dygimo sąlygas (drėgmės, temperatū-
ros, oro) sėklos dygsta. Medžių ir krūmų sėklos, kurių ilga organiškoji 
ramybė, stratifikuojamos 0–5°C, o kai kada ir 0–10°C temperatūroje. 
Stratifikacijos metu keičiant temperatūros režimą procesas pasparti-
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namas. Sėklas galima sėkmingai stratifikuoti ir lauko sąlygomis ne-
peršąlamose, peršąlamose ir vasaros tranšėjose bei sniege. 

Neperšąlamos tranšėjos kasamos sausuose smėlio dirvožemiuo-
se iki 1 m pločio, ne mažiau kaip 80 cm gylio. Ilgis parenkamas atsi-
žvelgiant į sėklų kiekį. Šis būdas tinka sėkloms, kurioms stratifikuoti 
prireikia 3–4 mėn. Sėklos maišomos su persijotu smėliu ar sijotomis 
durpėmis. Tinklo akutės turi būti smulkesnės už sėklas, kad išimant 
iš tranšėjų būtų galima sietais jas atskirti. Tranšėjų dugnas iškloja-
mas lentomis, kurios dedamos ant 20–25 cm storio padėklų. Sie-
kiant sėklas apsaugoti nuo pelių, tranšėjų šonai ir viršus padengiami 
metalinės vielos ar plastikiniu tinklu. Į paruoštas tranšėjas sėklos, 
sumaišytos su smėliu ar durpėmis, supilamos 30–50 cm sluoksniu. 
Tranšėjos apdengiamos lentomis ir šiaudais, kad substratas su sėklo-
mis neįšaltų. Vėdinimui kas 1–2 m įkišami vytelių pundeliai ir akyti 
vamzdžiai temperatūrai matuoti. Šalčiams kylant, tranšėjų apdanga-
las pastorinamas. Tranšėjoje palaikoma apie 3°C temperatūra. Prieš 
prasidedant šalčiams substratas perkasamas.

Įšąlančiose tranšėjose stratifikuojamos tos sėklos, kurios nuo 
surinkimo iki šalčių gali sudygti. Tranšėjų gylis – 0,5–0,6 m, kiti pa-
rametrai tokie patys, kaip ir neįšąlančių tranšėjų. Substrato su sėklo-
mis storis – 30–35 cm. Kad neįšaltų substratas, tranšėjos uždengia-
mos lentomis ir šiaudais, o per šalčius apkasamos sniegu. Palaikoma 
0–3°C substrato temperatūra.

Vasarinėse tranšėjose stratifikuojamos sėklos, kurių ilgas ramy-
bės laikas (vyšnių, uosių, sausmedžių, erškėčių), surinktos tais pa-
čiais ar ankstesniais metais. Stratifikavimo pradžia – antroji vasaros 
pusė. Tranšėjų gylis – 30 cm, kiti matmenys ir stratifikacijos techno-
logijos – kaip ir anksčiau aprašytųjų. Rudenį sėklos iš tranšėjos išima-
mos ir supilamos į dėžes ar į žiemos tranšėjas tolesnei stratifikacijai, 

nes stratifikuojamų sėklų minimali ribinė temperatūra – ne žemesnė 
kaip 0°C.

Sniege stratifikuojamos sėklos, kurios dygsta esant žemai (apie 
0°C) temperatūrai, – klevų, sausmedžių, sibirinių kedrų ir kai kurių 
kitų medžių rūšių. Laikant sniege padidėja pušų, eglių ir maumedžių 
sėklų dygimo energija.

Sėklos supilamos į retos medžiagos maišelius. Tam tinka ir agro-
plėvelė. Iš jos galima siūti maišelius arba ja perdengti sėklų sluoks-
nius. Sėklų sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 3 cm. Baigus sė-
klas sluoksniuoti su sniegu, ant kaupo viršaus ir šonų užkasamas  
60–80 cm sniego sluoksnis. Stratifikuojamas sėklas galima užkasti 
sniege ir su dėžėmis. Tokiu būdu sėklos gali būti laikomos 1–4 mėn. 
Sėklos prieš sėją išimamos iš sniego, palaikomos ne daugiau kaip  
3 dienas, kol apdžius, ir sėjamos daigyne. Visais atvejais stratifikuo-
tas sėklas galima sėti tik į drėgną dirvą.

Stratifikavimas patalpose – šiuo metu beveik visų medžių rūšių 
sėkloms dažniausiai taikomas metodas. Anksčiau siekiant keisti sė-
klų laikymo temperatūrą buvo dvi stratifikacijos patalpos: šilta ir šal-
ta (ledainė). Šiuo metu įrengiamos specialios patalpos su spintomis, 
kuriose temperatūra reguliuojama atskirai.

Substratui naudojamas išplautas smėlis ar durpės, kurie prieš su-
maišant su sėklomis išsijojami per sietą. Sieto akutės turi būti ma-
žesnės už sėklas, nes jas sudėtinga atskirti nuo substrato. Kai kuriais 
atvejais specialiomis sėjamosiomis sėklas galima sėti su substratu. 
Sėklų ir smėlio santykis turi būti 1:3. Substratas sudrėkinamas taip, 
kad suspaudus išliktų smėlio forma (smėlis nesubyrėtų), o suspaudus 
durpes pasirodytų keli vandens lašai (netekėtų srovele). Tai atitinka 
50–60 proc. drėgmės nuo visiškai vandens prisotinto substrato.

Stratifikavimo dėžės turi būti nedidelės – 100 x 30 x 40 cm. Jos 
iki viršaus pripildomos substrato, paliekant 3–5 cm laisvą viršutinę 
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dėžės dalį. Dėžių šonuose ir dugne, kad vyktų vėdinimas, kas 10 cm 
padaromos 0,5–1 cm dydžio skylutės. Pripildytos dėžės kraunamos 
viena ant kitos vertikalia šachmatinės lentos tvarka, kad būtų galima 
maišyti substratą neperkeliant dėžių.

Jei stratifikuojamos kelių rūšių sėklos, kurių skirtingas temperatū-
ros režimas, naudojamos stratifikacijos spintos ar atskiri kambariai. 
Kai sėklos pradeda dygti, iki sėjos perkeliamos į 0°C temperatūros pa-
talpas ar spintas. Stratifikuojant sėklas būtina sąlyga – gera patalpų 
ventiliacija.

Stratifikacijos metu stebimas substrato drėgnumas ir sėklų būklė. 
Substratui drėgmės pakanka, kai palietus pirštais jis atrodo drėgnas, 
o sėklos, išimtos iš įvairaus gylio, atrodo sveikos ir gyvybingos. Įsivei-
sus pelėsiui ar radus supuvusių sėklų, akivaizdu, kad blogas vėdini-
mas ar per daug drėgmės.

Stratifikacija be substrato – tai sėklų laikymas atitinkamoje tem-
peratūroje oru vėdinamose dėžėse, pridengiant jas nepresuotu po-
pieriumi. Pridengti galima ir agroplėvele ar perforuota polietileno 
plėvele. Nuolatos stebima sėklų ir oro drėgmė, jos turi būti prisotin-
tas ir patalpų oras. Palietus pirštais sėklas, jaučiamas jų drėgnumas. 
Jei trūksta drėgmės, sėklas galima periodiškai apipurkšti, palaistyti 
ar pamirkyti supylus į vandenį. Išbrinkusios sėklos ir pakitusi luobe-
lių tekstūra ar skylančios sėklos su besikalančiomis šaknelių viršūnė-
lėmis (iš 10 sėklų nors viena) – tai požymiai, kad atėjo sėjos laikas, 
bet dar netinkamas laikas sėti daigyne. Kad sėklos nedygtų, jų lai-
kymo temperatūra pažeminama iki 0–3°C. Tokiomis sąlygomis sėklų 
dygimą galima sustabdyti iki kelių savaičių. Sėklos vienodai dygs dai-
gyne, jei dygstančių ar pasiruošusių dygti sėklų bus apie 10 proc.

Miško medžių rūšių sėklų stratifikacijos trukmė pagal atskirus 
autorius labai skiriasi. Ji priklauso ne tik nuo botaninės rūšies, bet ir 
nuo sėklų subrendimo laipsnio rinkimo metu, surinktų sėklų laikymo 

sąlygų ir trukmės, jų apdorojimo prieš stratifikaciją ir stratifikavimo 
sąlygų. Apytikrė stratifikavimo trukmė pateikta 1.20 ir 1.21 lentelėse 
(Miškininko žinynas, 1977; Schubert, 1999; Krussmann, 1997; Susz-
ka, 2000, 2013).

Stratifikacijos trukmė nurodyta atsižvelgiant į atskirų autorių pa-
teikiamus minimalius ir maksimalius terminus, nes kai kurie iš jų 
sėklas prieš stratifikaciją apdorojo – dažniausiai laikė drungname 
vandenyje ar aktyviųjų medžiagų skiediniuose, o kiti tyrimus atliko 
naudodami neapdorotas sėklas.

Kai kurie autoriai prieš stratifikaciją siūlo šiuos atskirų medžių rū-
šių sėklų apdorojimo būdus: 

- paprastojo kaulenio, dygliuotojo šaltalankio, europinio ožekš-
nio, paprastojo ligustro, juodauogio ir raudonuogio šeivamedžio 
sėklas 24 val., europinio kėnio, paprastojo ir platanalapio klevo, 
paprastojo buko, miškinės obels, paprastojo raugerškio sėklas 
laikyti drungname vandenyje;

- paprastojo kaštono sėklas brinkinti vandenyje 48 val.;
- paprastojo skroblo, vienapiestės gudobelės, graikinio riešutme-

džio ir trešnės sėklas vandenyje brinkinti 2–3 dienas. Amerikos 
tyrinėtojai siūlo gudobelės kauliukus 2 val. palaikyti sieros rūgš-
tyje;

- paprastojo lazdyno ir miškinės kriaušės sėklas brinkinti vande-
nyje 6–7 dienas;

- mažalapės ir didžialapės liepos sėklas valandą mirkyti druskos ar 
azoto rūgštyse, tada gerai nuplovus stratifikuoti;

- europinio ir karpotojo ožekšnio sėklas 2 valandas mirkyti gibere-
lino rūgšties A3 (500 mg/l), vėliau 2 dienas kinetino (500 mg/l) 
tirpaluose;

- paprastojo uosio sėklas, siekiant paspartinti stratifikaciją, 2–5 
dienas mirkyti giberelino rūgšties skiedinyje (100 mg/l);

- paprastojo ir platanalapio klevo sėklas, pašalinus apyvaisį, 2 die-
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nas mirkyti kinetino tirpale (500 mg/l), tuomet jų nereikia stra-
tifikuoti, nes po 2–3 savaičių sėklos sudygsta.

Kiti sėklų apdorojimo prieš stratifikaciją būdai nurodyti 1.6.3 sky-
riuje.

1.20 lentelė. Miško medžių sėklų stratifikacijos trukmė (Suszka, 2000)

1.21 lentelė. Krūmų sėklų stratifikacijos trukmė (Suszka, 2000)

Medžių rūšis Trukmė, savaitėmis Sąlygos

SPYGLIUOČIAI

Kėnis, europinis 7–18 (18) Be substrato

Pocūgė, didžioji 4–15 (15) Be substrato

Pušis, veimutinė 3–15 (15) Be substrato

Pušis, kedrinė 9–40 (40) Durpės ir smėlis

Tuja, didžioji 3–8 Be substrato

LAPUOČIAI

Ąžuolas, raudonasis 6–15 (15) Durpės ir smėlis

Bukas, paprastasis 4–20 (16) Be substrato

Klevas, paprastasis 4–16 (16) Durpės ir smėlis

Klevas, platanalapis 4–16 (16) Durpės ir smėlis

Kriaušė, miškinė 10–15 (15) Be substrato

Liepa, didžialapė 21–44 (40) Durpės ir smėlis

Liepa, mažalapė 20–40 (40) Durpės ir smėlis

Obelis, miškinė 8–16 (16) Be substrato

Riešutmedis, graikinis 15–35 (15) Durpės ir smėlis

Skroblas, paprastasis 16–26 (18) Durpės ir smėlis

Šermukšnis, paprastasis 16–29 (18) Be substrato

Trešnė 18–30 (20) Durpės ir smėlis

Uosis, paprastasis 20–40 (40) Durpės ir smėlis

Krūmų rūšis Stratifikavimo trukmė, savaitėmis

Alyva, paprastoji 9–29

Medlieva, varpotoji 13–17

Aronija, juodavaisė 9

Erškėčių rūšys 29–40 (40)

Gudobelė, miškinė 26–34 (26)

Gudobelė, vienapiestė 37–49 (40)

Ieva, paprastoji 16–26 (16)

Kadagys, paprastasis 4–17

Kaulenis, žvilgantysis 43

Lazdynas, paprastasis 15–21 (15)

Ligustras, paprastasis 11–13

Ožekšnis, karpotasis 23–26 (26)

Ožekšnis, europinis 13–26 (26)

Putinas, paprastasis 26 (26)

Pūkenis, europinis 17–21

Sausmedis, paprastasis 9–13

Sedula, geltonoji 34–39 (37)

Serbentas, auksuotasis 13–26

Slyva, dygioji 21–26

Šaltalankis, dygliuotasis 4–13

Šaltekšnis, paprastasis 9–15 (15)

Šeivamedis, juodauogis 17–26 (26)

Šeivamedis, raudonuogis 21–26 (26)

Šunobelė, dygioji 35–49

Žilakrūmis, siauralapis 13–17

Karagana, paprastoji 4–13

Pastaba: skliausteliuose nurodomi stratifikavimo terminai tinkamesni mūsų sąlygomis, nes jie apro-
buoti Lenkijoje ir patikslinti remiantis prof. B. Suszkos (2013) tyrimo rezultatais.
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Siekiant sutrumpinti stratifikaciją, prieš ją pradedant taikomi 
anksčiau aprašyti sėklų apdorojimo metodai (drėkinimas, mirkymas 
karštame ar drungname vandenyje, fiziologiškai aktyvių ir kitų che-
minių junginių tirpaluose). Tuomet reikia orientuotis į 1.20 ir 1.21 
lentelėse nurodytus trumpesnius sėklų stratifikavimo terminus. Be 
būtinosios stratifikacijos sėklos nedygsta.

1.6.5. Rekomenduojami sėklų stratifikacijos  
modeliai  

Stratifikacijos modeliai parodyti 1.43 pav.

1 modelis (visą laiką žemoje temperatūroje – 3°C): 

(pagal B. Suszką, 2000)

ąžuolas, raudonasis,
bukas, paprastasis (be substrato),
kaštonas, paprastasis,
kėnis, europinis (18 savaičių be 

substrato),
klevas, paprastasis,
klevas, platanalapis,
kriaušė, miškinė,
kriaušė, kaukazinė,

lazdynas, paprastasis, 
obelis, miškinė,
pocūgė, didžioji,
riešutmedis, graikinis,
svarainis, japoninis,
šaltekšnis, paprastasis,
šermukšnis, miltingasis,
šermukšnis, švedinis,
šermukšnis, grūstinis.

abrikosas, paprastasis,
cidonija, paprastoji,
ieva, paprastoji,
klevas, plaštakiškasis, 
kryklė, kvapioji,
persikas, paprastasis,  

skroblas, paprastasis (4 savai-
tes 20°C),

slyva, kaukazinė,
šermukšnis, paprastasis,
trešnė,
vyšnia, kvapioji,
vyšnia, paprastoji.

(trešnių sėklas stratifikuoti geriau taip, nei pagal 2 modelį).

kukmedis, europinis (šiltoji fazė – 24–26 savaitės, šaltoji fazė – 12 sa-
vaičių).

gudobelė, grauželinė,
erškėtis, paprastasis,
erškėtis, raukšlėtalapis,
klevas, trakinis,
liepa, didžialapė,
liepa, mažalapė, 
ožekšnis, europinis,

pušis, kedrinė,
putinas, paprastasis,
šeivamedis, juodauogis,
šeivamedis, raudonuogis,
uosis, paprastasis (abi fazės po 

16 savaičių).

gudobelė, vienapiestė (25 savaites: savaitę 20°C ir savaitę 30°C; 
likusį laiką 3°C arba savaitę 15°C ir savaitę 23°C; likusį laiką 3°C),

hamamelis, sodinis (25 savaites: savaitę 10°C ir savaitę 25°C; li-
kusį laiką 3°C arba savaitę 15°C ir savaitę 25°C, likusį laiką 3°C),

sedula, geltonžiedė (25 savaites: savaitę 20°C ir savaitę 30°C, li-
kusį laiką 3°C).

2 modelis (dvi–keturias savaites 20°C, likusį laiką 3°C):

3 modelis (2 savaites 20°C, 2 savaites 3°C, 2 savaites 20°C, li-
kusį laiką 3°C)

5 modelis (šilta / šalta fazės):

4 modelis (12 savaičių 20°C, likusį laiką 3°C):

6 modelis:
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1.6.6. Nestratifikuojamų medžių ir krūmų sėklų 
dygimo skatinimas

Sėklų apdorojimas prieš sėją vandeniu, cheminiais junginiais ir fizi-
ologiškai aktyviomis medžiagomis aptartas 1.6.3 skyriuje „Sėklų apdo-
rojimas vandeniu ir cheminiais skiediniais“. Žemiau aprašomi būdai, 
taikomi sėklų, kurioms nereikia stratifikacijos, dygimui skatinti.

Paprastųjų, sitkinių ir dygiųjų eglių, paprastųjų, suktaspyglių ir 
juodųjų pušų, europinių, japoninių ir plačiažvynių maumedžių, va-
karinių ir didžiųjų tujų, paprastųjų skirpstų, kalninių guobų ir vinkš-
nų sėklos prieš pat sėją 24 valandas mirkomos drungname (geriau 
lietaus ar sniego) vandenyje. Galima sėklas sudrėkinti daržo laistytu-
vu, supylus į vėdinamą tarą, po to uždengti lininiais maišais, agroplė-
vele ar kita orui laidžia medžiaga.

Eglių sėklas rekomenduojama pamirkyti vario sulfato (0,005– 
0,02 proc.), kobalto sulfato (0,01–0,05 proc.), cinko sulfato (0,04 proc.) 
ar mangano sulfato (0,03 proc.) skiediniuose. Tai paspartina jų dy-
gimą ir 20–30 proc. padidina sėjinukų išeigą. Teigiamai pušų sėklų 
dygimą veikia mirkymas vario sulfato (0,01 proc.), amonio molibde-
no sulfato (0,1–0,5 proc.), boro rūgšties (3 proc.) ar mangano sulfa-
to (3 proc.) tirpaluose. Eglių sėklas tikslinga 150–180 min. palaikyti 
giberelino A3 0,01 proc. koncentracijos skiedinyje, pušų – 1–2 val.  

1.43 pav.  Sėklų stratifikacijos modeliai (Suszka, 2000)
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10 mg/l koncentracijos acetilvinilvalerlaktono Nr. 8 tirpale ar gintaro ir 
aspargino rūgščių (0,0008–0,008 proc. koncentracijos) skiediniuose. 
Mikroelementai ne tik skatina dygimą ir sėjinukų augimą, bet ir didi-
na jų atsparumą grybinėms ligoms. Būtina atidžiai stebėti, kada sėklos 
pradeda dygti. Pasirodžius dygimo požymiams, sėklas reikia išsėti.

Iš laikymo taros išimtos paprastųjų ir bekočių ąžuolų gilės apdžio-
vinamos iki 40 proc. drėgnumo ir toliau iki sėjos laikomos 0–4°C tem-
peratūroje, esant 90 proc. santykinei oro drėgmei.

Baltalksnių ir juodalksnių sėklos drėkinamos 12–16 val. ir apdžio-
vintos išsėjamos.

Karpotųjų ir plaukuotųjų beržų sėklos 21–28 dienas laikomos su-
drėkintos šviesoje, esant 1–5°C temperatūrai. Prieš pat sėją 12 valan-
dų pamerkiamos į 0,2 proc. kalio permanganato ar 24 valandas – į 
giberelino A3 (100 mg/l) tirpalą.

Išimtos iš substrato paprastųjų bukų, paprastųjų kaštonų sėklos 
prieš sėją laikomos uždaroje taroje, esant 90 proc. oro drėgmei ir 
1–5°C oro temperatūrai.

Guobinių sėklas prieš sėją patartina iki 1 mėnesio palaikyti drė-
gnoje patalpoje, žemoje (3–5°C) temperatūroje.

Baltažiedžių robinijų ir tridyglių gledičijų sėklos apdorojamos ska-
rifikuojant ir 30–60 min. palaikant koncentruotoje sieros rūgštyje. Po 
to gerai nuplaunamos ir 24 val. laikomos karštame (80°C) vandenyje, 
kol jis atauš. Sieros rūgštį galima naudoti tik gerai vėdinamose patal-
pose uždaroje taroje ir laikantis saugaus darbo reikalavimų.

Apdorotos sėklos laikomos drėgnoje aplinkoje esant 5–20°C tem-
peratūrai, kol pradeda dygti. Kai sudygsta 10 proc. sėklų, jos išsėja-
mos į daigyną, kurio žemė pakankamai drėgna ar sudrėkinta. Dar 
visiškai neišbrinkusios sėklos paskleidžiamos 10–15 cm sluoksniu 
ant grindų, sudrėkinamos palaistant vandeniu, uždengiamos maiši-
ne medžiaga ar agroplėvele ir palaikomos patalpoje 18–20°C tempe-
ratūroje. Išbrinkusios eglių sėklos sudygsta per 10–12 dienų, pušų – 
8–10 dienų anksčiau negu įprasta.

1.7. PAGRINDINIAI SĖKLŲ KENKĖJAI IR LIGOS
BEI APSAUGOS PRIEMONĖS

1.7.1. Kankorėžių, vaisių ir sėklų kenkėjai
Spygliuočių kankorėžiuose vystosi ir sėklas pažeidžia apie 100 

rūšių vabzdžių (drugių, vabalų, dvisparnių, plėviasparnių). Kenkėjų 
vystymosi ir ramybės periodai sutampa su medžių derėjimu. Ne der-
liaus metais kenkėjai kankorėžius labiau pažeidžia, o atskirais me-
tais sunaikina visas sėklas. Sėkliniais metais dėl kankorėžių gausos jų 
kenkimo laipsnis būna mažesnis.

Kankorėžiuose gyvenantys vabzdžiai skirstomi į dvi fenologines 
grupes. Pavasarinei fenologinei grupei priskiriamos žiedinės musės, 
gumbauodžiai, kai kurios lapsukių rūšys, apninkančios moteriškus 
strobilus, kai dulka žiedadulkės. Vasarinei grupei priklauso ugniu-
kai, sėklagraužiai, stagargraužiai, kurie skraido ir kiaušinėlius deda 
jau į susiformavusius kankorėžius. Kai kurie iš šių vabzdžių gali vys-
tytis įvairių spygliuočių rūšių kankorėžiuose. Jų uždaras gyvenimas, 
ypač embriono ir lervos vystymosi laikotarpiu, apsaugo juos nuo en-
tomofagų, grybinių ir bakterinių ligų.

Kankorėžinis sakiukas (Pissodes validirostris Gyll.) paplitęs vi-
sur, kur auga pušys. Tai pagrindinis pušų kankorėžių kenkėjas. Mėgs-
ta išretėjusius, gerai apšviestus medynus, pavienius medžius. Viena 
lerva kankorėžyje sugraužia 25–50 proc. sėklų, o iš viso šis kenkėjas 
gali sunaikinti 50–75 proc. pušų sėklų derliaus. 

Vabalai skraido gegužės–birželio mėn. Papildomai maitinasi vien-
mečiuose kankorėžiuose ar pušų ūgliuose išgrauždami duobutes, 
kurios prisipildo sakų. Po to patelė praėjusių metų kankorėžiuose iš-
graužia nedideles duobutes, į kurias sudeda po vieną kiaušinėlį (iš 
viso 1–4 kankorėžyje). Nederliaus metais kiaušinėlius gali sudėti į 
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viršūninius 5–12 metų pušų ūglius. Ten vystosi lervutės ir ūgliai nu-
džiūna. Vabalai gali gyventi iki 3 metų. Lervos maitinasi kankorėžių 
žvynelių pagrindais ir sėklomis. Takai būna užkimšti rudais smulkiais 
ekskrementais. Liepos–rugpjūčio mėn. lervos virsta vabalais, kurie 
dažnai išsigraužia iš dar nenukritusio kankorėžio, iš šono padaryda-
mi 2–4 mm apvalią skylutę (1.44 pav.).

Pažeistus kankorėžius lengva atskirti nuo sveikų. Jie būna nevi-
siškai išsivystę, kreivi, su rudomis dėmelėmis ir sakų lašeliais pavir-
šiuje. Vabalai žiemoja paklotėje netoli kamienų ar žievės plyšiuose. 
Kankorėžiuose gali žiemoti nespėjusios išsivystyti lervos ir lėliukės. 
Generacija – vieni metai.

Kankorėžinis stagargraužis (Laspeyresia strobilella L.) pažeidžia 
tik eglių kankorėžius. Drugiai skraido gegužės–birželio mėn. Kiauši-
nėlius deda ant jaunų kankorėžių, žvynelių apatinėje pusėje, arčiau 
stagaro. Esant gausiam kankorėžių derliui, į kankorėžį padeda 2–3, 
o nederliaus metais – iki 120 kiaušinėlių. Iš kiaušinėlių po 4–6 dienų 
išsivysto vikšrai, kurie minta kankorėžio stagaru, jame išgraužtą taką 
pripildydami ekskrementų (1.45 pav.).

Vikšrai 10–12 mm ilgio, geltoni, šviesiai ruda galva, turi 5 poras 
pilvelio kojų. Jei kankorėžyje daug vikšrų, jis nudžiūsta per dvi sa-
vaites. Vikšrai žiemoja kankorėžio stagare ar sumedėjusių žvynų pa-
grinde, peržiemoję (balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje) virsta 
lėliuke, o po 12–14 dienų – suaugėliu. Generacija vienmetė, tačiau 
dalis kenkėjo populiacijos vystosi pagal dvejų, trejų metų ciklą. Vikš-
rų diapauzė (laikinas vystymosi sustojimas) susijusi su ateinančių 
metų eglių derliaus gausumu. Kuo mažesnis derlius bus kitais metais, 
tuo daugiau stagargraužio vikšrų apima diapauzė. Tai vienas iš ža-
lingiausių eglių kankorėžių kenkėjų. Sėkliniais metais stagargraužis 
apninka 50–70 proc. kankorėžių, kai mažas derlius – 100 proc. Esant 
kankorėžyje 2–3 sveikiems vikšrams, netenkama 30 proc. sėklų. 

Pakenkti kankorėžiai iš išorės dažniausiai nesiskiria nuo sveikų, 
gana ilgai laikosi ant medžių ir nukrenta kartu su sveikais. Kartais jie 
būna šiek tiek kreivi, paviršiuje yra sustingusių sakų lašelių, skylutė – 
su rudais ekskrementais. Kadangi dažnai surenkamas didelis kiekis 
pakenktų kankorėžių, prieš renkant reikia atlikti jų analizę.

Raceburgo lapsukio (Zeiraphera ratzeburgiana Hbn.) drugiai 
skraido birželio pabaigoje. Viena patelė padeda 25–30 kiaušinėlių, 

1.44 pav.  Kankorėžinio sakiuko pažeisti kankorėžiai (http://www.invasive.
org/browse/detail.cfm?imgnum=1329053)

1.45 pav.  Kankorėžinio stagargraužio pažeistas kankorėžis 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cydia_strobilella#/
media/File:Cydia_strobilella_larva.jpg)



MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS102 103MIŠKO SĖKLININKYSTĖ

dažniausiai šalia eglių pumpurų. Kiaušinėliai žiemoja. Vikšrai išsirita 
gegužę, įsigraužia į lapinį pumpurą ir išgraužia jo vidų (1.46 pav.). 
Jei kiaušinėliai padėti prie žiedinių pumpurų, tai vikšras patenka į jį 
iš apačios ir maitinasi tarp sėklinių žvynelių. Birželio viduryje jie nu-
sileidžia į paklotę ir paviršiniame žemės sluoksnyje, voratinkliniame 
kokone virsta lėliuke. Po 2–3 savaičių išskrenda drugys. Generacija 
vienmetė.

1.46 pav.  Raceburgo lapsukio vikšras (http://tidcf.
nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/11208)

1.47 pav.  Kankorėžinio ugniuko pakenkti kankorėžiai 
(http://www.pohoda.joste.cz/ii/ochrana_le-
sa-zaklady/scripta/obrazkyDioryctriapro-
c.20abietellaproc.)

Patelės deda kiaušinėlius ir ant lapinių, ir ant generatyvinių pum-
purų, todėl natūraliuose medynuose žala nedidelė. Tačiau sėklinėse 
eglių plantacijose, ypač esant mažam ar vidutiniam eglių derėjimui, 
pakenkiama iki 30–50 proc. moteriškų strobilų.

Kankorėžinis ugniukas (Dioryctria abietella Schiff.) – dažniau-
sias ir žalingiausias įvairių spygliuočių medžių kankorėžių kenkėjas. 
Pakenkia iki 25 proc. kankorėžių.

Drugiai skraido nuo birželio vidurio iki liepos mėn. pirmos deka-
dos (kai susiglaudžia kankorėžių žvynai). Patelės deda kiaušinėlius, 
dažniausiai po vieną po žvynais netoli kankorėžio paviršiaus. Vikšras 

20–25 mm ilgio, nuo rausvai rudos iki tamsiai raudonos spalvos, su 
išilginėmis juostomis nugaroje ir šonuose. Galva ruda, su dvišaku už-
pakaliniu skydu. Vikšrai įsigraužia į kankorėžio žvyną, po to daro spi-
ralinį taką apie stagarą, iš dalies pažeisdami sėklas. Vyresni vikšrai, 
misdami žvynais, palieka jo dalį, kuri įgyja inkaro formą.

Pakenkti kankorėžiai rusvi, jų viduje, o dažnai ir paviršiuje yra 
rausvai rudos spalvos ekskrementų (1.47 pav.).

Rudenį kankorėžiai ruduoja ir krinta, o vikšrai sulenda žemėn, 
kur žiemoja plokščiuose šilkiniuose kokonuose. Pavasarį vikšrai virs-
ta lėliukėmis. Generacija vienmetė.

Didysis (Eupithecia abietaria Goeze.) ir mažasis (E. strobila-
ta Hb.) kankorėžiniai sprindžiai vystosi panašiai. Drugiai skraido 
birželio antroje pusėje, visiškai susiformavus kankorėžiams. Patelės 
kiaušinėlius deda pavieniui ar po 2–6 vnt. (iš viso – nuo 10 iki 30) ne-
prisispaudusio eglės kankorėžio žvyno pakraštyje. Vikšrai įsigraužia 
į kankorėžių žvynus ir jais minta, kartu suėsdami sėklas. Pakenktas 
kankorėžis būna padengtas smulkiais biriais ekskrementais, besilai-
kančiais ant voratinklių. Rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje vikš-
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rai paklotėje virsta lėliukėmis ir žiemoja. Generacija vienmetė. Kan-
korėžiniai sprindžiai pakenkia 10–25 proc. eglių kankorėžių. Vienas 
vikšras sunaikinta 40–50 proc. sėklų.

Spygliuočių kankorėžiuose galima rasti keletą skaptukų rūšių 
(paprastasis kankorėžinis skaptukas ir kt.), tačiau jie yra ksilofagai ir 
jų kankorėžių ar sėklų kenkėjams priskirti negalima, nes apsigyvena 
kankorėžiuose, kai sėklos iš jų jau būna iškritusios, išskyrus eglinį 
skaptuką žiedgraužį (Ernobius tabidus Ksw.). Skaptukų lervos min-
ta kankorėžių stagaru arba dengiamaisiais žvyneliais. Jei skaptukų 
apsigyventuose kankorėžiuose randama sužalotų sėklų, tai jos jau 
būna apgraužtos kitų kenkėjų.

Kankorėžinė eglinė musė (Lasiomma anthracina Černy.) prade-
da skraidyti gegužės viduryje iš karto, kai nuo eglių žiedinių pumpu-
rų nukrenta dengiamieji žvynai. Skraidymas baigiasi, kai kankorėžiai 
viršūnėmis nusvyra žemyn. Viename kankorėžyje padeda 1–3, rečiau 
6–7 kiaušinėlius (nederliaus metais – iki 18). Išsiritusios lervos daro 
spiralinį taką prie kankorėžio stagaro, naikindamos sėklas. Viena ler-
va kankorėžyje sunaikina 40–50 proc. sėklų. Iš kankorėžio gausiai 
išsiskyrę sakai sustingsta jo paviršiuje. Lervos maitinasi 25–30 die-
nų. Į paklotę leidžiasi birželio pabaigoje. Sužaloti kankorėžiai (17–37 
proc.) sudžiūsta, žūva visos jame esančios sėklos. Žiemoja lėliukė. 
Generacija – vienų ar dvejų metų.

Eglinis kankorėžinis gumbauodis (Kaltenbachiola strobi Winn.) 
skraido gegužės viduryje, byrant eglių žiedadulkėms. Patelė deda 
kiaušinėlius pavieniui ar krūvelėmis ant kankorėžio žvynų prie sta-
garo. Į vieną kankorėžį gali būti sudėta iki 200 kiaušinėlių.

Išsiritusi lerva įsiskverbia į audinio vidų. Dėl lervų išskyrų defor-
muojasi kankorėžio audiniai, sudarydami gumbelį, kuriame lerva 
susuka baltą kokoną. Jame žiemoja, o po žiemos virsta lėliuke. Ge-

neracija vienmetė, tačiau nederliaus metais gali būti diapauzė, kuri 
kartais tęsiasi iki trejų metų.

Gausaus eglių derliaus metais žala nedidelė, tačiau jei derlius 
mažas, o kankorėžyje daug gumbauodžio lervų, gali būti sunaikin-
ta 10–15 proc. sėklų. Be to, apsakėjus žvynams kankorėžiai neprasi-
skleidžia ir iš jų neiškrenta sėklos.

Sėklinis eglinis gumbauodis (Plemeliella abietina Seitn.) skraido 
byrant eglių žiedadulkėms. Patelė padeda kiaušinėlį ant sėklapradžio 
ir išsiritusi lervutė iš karto įsigraužia į jį. Lerva sunaikina visą endos-
permą ir užima jo vietą. Dalis lervų pasilieka su sėklomis kankorė-
žiuose arba nukrenta ant žemės kartu su jais. Sėklos luobelei suirus, 
lerva žemėje virsta laisvo tipo lėliuke. Generacija trimetė. Pakenkia 
iki 5 proc. (atskiruose kankorėžiuose – iki 18 proc.) sėklų.

Eglinio sėklagraužio (Megastigmus abietis Seitn.) suaugėliai 
skraido birželio viduryje. Patelė kiaušdėte praduria kankorėžių au-
dinius ir kiaušinį padeda į sėklos vidų. Lerva iš pradžių sugraužia 
gemalą, po to – endospermą. Iki rugpjūčio vidurio lerva baigia mai-
tintis, sunaikindama visą endospermą. Lerva balsva, bekojė, truputį 
sulinkusi, 2–2,5 mm ilgio. Sėklos viduje lerva išgyvena ir kitus metus, 
ir tik antrą kartą peržiemojusi išsivysto į suaugėlį. Generacija dvime-
tė. Lervos sunaikina 1–4 proc. sėklų. Pakenktos sėklos iš išorės nesi-
skiria nuo sveikų.

Maumedinis kankorėžinis lapsukis (Laspeyresia illutana H.) 
maumedžių kankorėžius pakenkia dažniau nei eglių. Sunaikina ne 
daugiau kaip 3–5 proc. kankorėžių. Vienas vikšras kankorėžyje su-
naikina iki 25 proc. sėklų.

Drugiai skraido nuo gegužės pabaigos iki birželio antros dekados. 
Kiaušinius deda po susiformavusių kankorėžių neglaudžiai priglu-
dusiais žvynais. Vikšras tamsiai ruda galva, šviesiai pilkas, kai kada 
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rožinis, 11–13 mm ilgio, labai judrus, pakenkia žvynus ir sėklas, pr-
agrauždamas kankorėžius, kai kada ant paviršiaus išstumia krūveles 
ekskrementų. Paprastai pakenkimai iš išorės nepastebimi. Vikšrai 
maitinasi iki liepos pabaigos–rugpjūčio pradžios, po to nusileidžia į 
paklotę, susisuka į pusiau skaidrų kokoną ir jame žiemoja. Generacija 
vienmetė.

Gilinis vaisėdis (Carpocapsa (Laspeyresia) splendana Hb.) – lap-
sukių šeimos drugys. Skraido birželio–liepos mėn., paprastai naktį. 
Mėgsta išretintus medynus, pavienius medžius. Ąžuolų gilės labiau-
siai pažeidžiamos viršutinėse lajos dalyse. Sunaikina 20–40 proc. 
gilių. Kiaušinėlius sudeda gilių užuomazgose ar ant gilių gvildų ir 
vaiskočių. Per 20–30 dienų vaisėdžio vikšras suspėja išgraužti 3–4 
giles ir išlenda iš gilės (dažnai prieš joms nukrentant), išgrauždamas 
1–1,8 mm ovalią skylę (1.48 pav.). Žiemoja gerai užmaskuotame ko-
kone žievės plyšiuose, priekelminėje medžių dalyje, paklotėje, žolėje, 
trake. Lėliuke virsta kitų metų pavasarį. Generacija – vieni metai.

Pažeistas nevisiškai subrendusias giles galima atskirti iš labai ne-
didelių užaugančių angų, kurių vidus parudavęs. Gilės viduje esantis 
vingiuotas takas būna pripildytas smulkių rudų ekskrementų, vora-
tinklių. Pažeistos gilės susiraukšlėja, nukrenta nesubrendusios.

Vabalai skraido nuo gegužės mėn. (kai atsiranda gilių užuomaz-
gų) iki liepos vidurio ir papildomai maitinasi pažeisdami lapus, 
ūglius, žiedus ir užsimezgusias giles. Liepos viduryje, kai gilės pasie-
kia pusę savo normalaus dydžio, į jas deda kiaušinėlius (iki 5, o ne-
derliaus metais – 11–20 į vieną gilę). Po 10–15 dienų išsirita lervutės, 
kurios graužia ilgus vingiuotus takus pačiame sėklaskiltės paviršiuje, 
gemalo kryptimi arba aplinkui. Lervos bekojės, ruda galva, balsvos 
spalvos, kiek susirietusios. Rugpjūčio–spalio mėn. lervos nukrinta su 
gilėmis. Žiemoja dirvoje 5–20 cm gylyje. Jei vasara sausa ir karšta, 
dalis lervų virsta vabalais ir pirmaisiais metais, tačiau ramybės bū-
senos lervos gali likti dirvoje 1–2 metus. Lėliukėmis virsta kitų metų 
gegužės–birželio mėn. Vabalai gali žiemoti ir antrą kartą.

Pažeistos gilės anksčiau nukrinta, būna susiraukšlėjusios, dauge-

1.48 pav.  Gilinio vaisėdžio pažeistos gilės (http://cz123.
ru/images/newspot images 15 02 004.jpg)

1.49 pav.  Gilinis vaisiastraublis ir jo pažeistos gilės:  
a – patelė; b – patinėlio galva; c – patelės gal-
va; d – gilė su lervos išlindimo anga;  
e – pažeistos gilės pjūvis  
(Атлас насекомых..., 1974)

Gilinis vaisiastraublis (Curculio (Balaninus) glandium Marsh.). 
Lietuvoje dažnas, pažeidžia 40–90 proc. gilių (1.49 pav.).
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lis jų nesusiformavusios. Jei gilėje vystosi viena lerva, ji sužaloja tik 
dalį sėklaskilčių, ir gilės gali dygti. Jei vienoje gilėje daugiau lervų, 
gilės nedygsta. Kai lervos išsigraužia iš gilės, joje lieka apvali 2–2,5 
mm skersmens skylutė.

Panašiai vystosi bei kenkia ir kiti vaisiastraubliai: riešutinis 
(Curculio nucum L.) pažeidžia lazdyno riešutus, alksninis (C. Cera-
sorum Payk.) – alksnių riešutėlius.

Beržų ir alksnių piestelinius ir kuokelinius žirginius pažei-
džia Argyresthia goedartella L., A. brockeella Hbn., A. retinella Zell. 
kandžių vikšrai. Beržų piestelinius žirginius (iki 60 proc.) pažeidžia 
gumbauodžiai (Semudobia betulae Winn.), taip pat vabalai griki-
nukai (Phyllopertha horticola L.), alksnių riešutėliais liepos–rugsėjo 
mėn. minta Stathmopoda pendella L. vikšrai. Ant pažeistų kankorėžė-
lių atsiranda violetinių dėmelių, jie paruduoja ir būna sunku atskirti 
nuo sveikų.

Bukų riešutėlius pažeidžia bukinis vaisėdis (Cydia (Laspeyresia) 
fagiglandana Zell.). Vikšrai maitinasi išėsdami riešutėlių turinį rug-
pjūčio–rugsėjo mėn., sunaikindami apie 20 proc. (atskirais atvejais 
iki 80 proc.) derliaus.

Uosių sparnavaisius pažeidžia (vietomis iki 25 proc.) uosinis 
gumbauodis (Contarinia marshali Kieff.), kurio lervos išėda sėklas 
per sparnelį. Sėkla pagelsta, sudžiūna, nors sparnelis lieka žalias. 
Rugsėjo–spalio mėn. uosių sparnavaisius pažeidžia lapsukių (Tortrix 
conwayana F.) vikšreliai, sėklose išgrauždami netaisyklingus takus, 
pripildytus ekskrementų.

Nemažai medžių ir krūmų sėklų sunaikina pelės, pelėnai (gelton-
kaklė pelė žiemai sukaupia iki 2,5 kg medžių sėklų, gilių, riešutų). 

Esant dideliam šernų tankiui, jie gali suėsti beveik visą gilių derlių 
ir neleisti ąžuolui atželti. Voverės irgi kartais sunaikina daug eglių 
sėklų, nugraužia kankorėžio žvynus per visą jo ilgį arba iki pusės. 

Spygliuočių ir lapuočių medžių sėklos sudaro apie 79 proc. eglinio 
kryžiasnapio maisto, sviliko – 43 proc., alksninuko – apie 27 proc. 

Pasėliuose dažniausiai sėklas išlesa paukščiai, sugraužia kurkliai.

1.7.2. Kankorėžių, vaisių ir sėklų ligos
Skyrelis parengtas remiantis prof. A. Vasiliausko kankorėžių, vai-

sių ir sėklų ligų aprašymais, pateiktais leidinyje „Miško apsaugos va-
dovas“ (2000) ir vadovėlyje „Miško fitopatologija“ (2006).

Medžių kankorėžiai, vaisiai ir sėklos labiausiai nukenčia nuo rūdinių, 
pelėsinių, mumifikaciją, deformacijas ir puvinius sukeliančių grybų.

Eglių kankorėžių rūdys. Ligą sukelia du rūdiniai grybai: erškė-
tinė balkšvarūdė (Thekopsora areolata (Fr.) Magn.) ir kriaušlapinė 
auksarūdė (Chrysomyxa pyrolata (Koern.) Wint.). Pirminė infekcija 
įvyksta jaunų kankorėžių augimo pradžioje. Pažeistuose kankorė-
žiuose sėklos formuojasi silpnai, būna prastos kokybės (nedaigios), o 
stipriai pažeistuose kankorėžiuose kartais jų išvis nebūna.

Erškėtinės balkšvarūdės pažeistų kankorėžių žvynelių vidinėje 
pusėje išauga daugybė 1–3 mm skersmens tamsiai rudų rutuliukų – 
grybo ecių (1.50 pav.).

Pažeisti kankorėžiai būna nenormaliai pasišiaušę, plačiai išsisklei-
dę ir įgavę tamsiai rudą atspalvį. Subrendusios eciosporos iš jų išbyra. 
Jas išnešioja vėjas, o ant medžių likę kankorėžiai dažnai lieka kyboti 
dar kelerius metus.

Toliau grybas vystosi ant ievų, slyvų, vyšnių. Vasaros pabaigoje 
pažeistų lapų viršutinėje pusėje po epidermiu atsiranda tamsiai rudų 
paplokščių pagalvėlių – telių. Juose iki žiemos nukritusiuose lapuose 
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1.50 pav.  Erškėtinės balkšvarūdės pažeistas kankorėžis ir žvynelis su eciais 
(Cline, Farr, 2006)

1.51 pav.  Gilių sėklaskiltės, pažeistos Stromatinia pseu-
dotuberosa Rehm., ir mumifikuota gilė su gry-
bo apoteciais (Лесная энциклопедия, 1986)

1.52 pav.  Beržo sėkla su Sclerotinia betulae 
Woron. skleročiu ir sklerotis su 
išaugusiu apoteciu (Лесная 
энциклопедия, 1986)

subręsta eilėmis išsidėsčiusios teliosporos, kuriomis grybas žiemoja. 
Anksti pavasarį teliosporos ant nukritusių lapų išaugina bazidiospo-
ras ir jomis išplinta ant jaunų eglių kankorėžių.

Kriaušlapinės auksarūdės sukeltos ligos (kriaušlapinių rūdžių) 
atveju pažeistų kankorėžių išorinėje pusėje susidaro po vieną ar du 
gana didelius (4–6 mm skersmens) oranžinius pūslelių pavidalo 
ecius. Iš jų išbyra eciosporos ir nugula ant kankorėžių žvynų oranži-
nių dulkelių sluoksniu. Grybas žiemoja kriaušlapinių šeimos augalų 
nukritusiuose lapuose, o pavasarį subrandina bazidiosporas, kurio-
mis apkrečiami jauni eglių kankorėžiai.

Sėklų mumifikaciją dažniausiai sukelia Sclerotinia ir Stromatinia 
genties grybai.

Ąžuolų gilių mumifikacijos sukėlėjas Stromatinia pseudotubero-
sa Rehm. (1.51 pav.).

Dažniausiai apsikrečiama, kai renkant ar žiemojant susiliečia pa-
žeistos ir sveikos gilės. Pažeidimų vietose atsiranda smulkių gelsvai 
oranžinių (vėliau rudų) dėmių, kurios pamažu apima visą gilės pa-
viršių. Pažeistose vietose išauga pilka voratinklio pavidalo grybiena, 
kuri prasiveržia į paviršių ir prasiskverbia į sėklaskilčių audinius. 
Sėklaskiltės pajuosta, išpursta, prisipildo tankiai susiraizgiusių hifų. 
Gilės visiškai praranda daigumą. Vasaros pabaigoje arba rudens pra-
džioje iš skleročių išauga grybo vaisiakūniai – 2–7 mm skersmens 
lėkštelių pavidalo apoteciai. 

Beržų sėklų mumifikaciją sukelia Sclerotinia betulae Woron. 
(1.52 pav.).

Beržams žydint grybo aukšliasporių patenka ant moteriškų žirgi-
nių, įsiskverbia į sėklų užuomazgas ir pažeidžia besiformuojančias 
sėklas. Liepos mėnesį viršutiniame platesniame sėklos gale susidaro 
juodas, į sėklos sparnelį įsiterpęs sustorėjimas, kuris sėklos viršūnę 
apkabina lyg pasaga. Pačios sėklos patamsėja, o nukritusios žemėn 
visai pajuosta ir virsta mumijomis (skleročiais). Grybo pažeistos sė-
klos iš dalies arba visiškai praranda daigumą.

Alksnių sėklų panašią ligą sukelia grybas Sclerotinia alni Maub., o 
šermukšnių – Sclerotinia aucupariae Ludu.

Sėklų pelėsius gali sukelti įvairių genčių grybai. Jų sukelti pelė-
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siai skiriasi grybienos spalva ir kitais požymiais. Tačiau tiksliai dia-
gnozuoti ligos sukėlėją įmanoma tik iš jų dauginimosi organų – koni-
dijakočių morfologinių rodiklių bei ant jų išaugusių sporų (konidijų) 
(1.53 pav.).

1.53 pav.  Gilė, pažeista žaliojo ir juodojo pelėsių, ir sėklų pelėsius sukeliančių grybų 
sporos: a – Penicillium glaucum; b – Aspergillus glaucus (žaliojo pelėsio);  
c – Fusarium moniliforme; d – Trichothecium roseum (rausvojo pelėsio);  
e – Rhizopus nigricans (galvelinio pelėsio); f – Cladosporium herbarum;  
g – Alternaria tenuis (juodojo pelėsio); h – Botrytis anthophila; i – Botrytis 
cinerea (pilkojo pelėsio) (Семенкова, Соколова, 2003)

Žaliąjį pelėsį sukelia Penicillium, Aspergillus ir Trichoderma gen-
čių grybai. Ant sėklų, pažeistų Penicillium genties grybų, išryškėja 
rausvai rudos arba rausvos dėmės, kurios ilgainiui susilieja. Kai šį pe-
lėsį sukelia Trichoderma lignorum Harz. ir Aspergillus glaucus Link., 
pažeistų sėklų paviršiuje išauga nedidelės grybo hifų, konidijakočių 
ir daugybės sporų telkinių vejelės, kurios iš pradžių būna šviesiai pil-
kos, vėliau žaliai mėlynos arba geltonai žalios, o kartais dangiškos 
spalvos.

Rausvąjį pelėsį gali sukelti trys skirtingi grybai. Trichothecium ro-
seum Link. pažeistų sėklų paviršiuje atsiranda tamsiai rudų atsikno-
jusiais kraštais ir šiek tiek įdubusių dėmių, padengtų puria rausvos 

arba oranžinės spalvos grybiena. Grybo Fusarium oxysporum Fr. pa-
žeistų sėklų paviršiuje atsiranda smulkių dėmių, padengtų puriomis 
rausvos spalvos pagalvėlėmis. Supuvę vidiniai sėklų audiniai taip pat 
įgauna rausvoką atspalvį.

Rečiau rausvąjį pelėsį sukelia grybas Monilia sitophila Sacc. Jo 
pažeistų sėklų paviršiuje išauga ryškiai geltonos, oranžiškai rausvos 
arba oranžinės spalvos pagalvėlių pavidalo grybienos vejelės.

Galvelinį pelėsį sukelia Rhizopus, Thamnidium ir Mucor genčių 
grybai. Jie intensyviai vystosi gausesnės drėgmės sąlygomis. Pažeistų 
sėklų paviršiuje išauga voratinklio pavidalo pilka grybiena, o jos pa-
viršiuje – gausybė tamsių sporangių, primenančių apvalias galvutes. 
Šių grybų įtaka sėklų daigumui nedidelė, tačiau jų dygimo procesas 
sulėtėja.

Pilkąjį pelėsį sukelia grybas Botrytis cinerea Pers. Ant pažeistų 
sėklų atsiranda tamsiai pilkų apnašų. Tai panašūs į šviesiai pilkus 
miltus konidijakočiai ir konidijos. Konidijos šviesiai pilkšvos, kiauši-
niškos, vienaląstės.

Pilkąjį pelėsį taip pat gali sukelti grybas Cylindrocephalum stella-
tum (Harz.) Lindau. Jo pažeistų sėklų paviršių padengia pilka grybie-
na, tačiau jo konidijos cilindriškos, bespalvės, susitelkusios į puokšte-
les konidijakočių viršūnėlėse.

Juodąjį pelėsį dažniausiai sukelia Alternaria ir Cladosporium 
genčių grybai. Sėklos, pažeistos grybo Alternaria tenuis Nees ex Fr., 
būna padengtos tamsios spalvos grybo hifų vejele. Konidijos įvairių 
formų su skersinėmis bei išilginėmis pertvarėlėmis. Tik pirmoji koni-
dija išauga tiesiai ant konidijakočio. Visos kitos konidijos sudaro ištisą 
grandinėlę, išaugdamos viena iš kitos.

Grybui Cladosporium herbarum Link. taip pat būdingos išsišako-
jusių konidijų grandinėlės. Konidijos iš pradžių būna vienaląstės, vė-
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liau su dviem ir daugiau pertvarėlių. Jos pailgos, kiaušiniškos arba 
cilindro formos.

Rečiau juodąjį pelėsį sėklų paviršiuje sukelia grybas Aspergillus 
niger Tiegh. Jo pažeistų sėklų paviršiuje išauga smulkūs tamsios spal-
vos purios grybienos telkiniai. Subrendusios konidijos rutulio for-
mos, rudos ir tamsiai rudos.

Tarp sėklų puvinių žalingiausi yra ąžuolų gilių puviniai, kuriuos 
sukelia Gloeosporium, Phomopsis, Cytospora, Ceratocystis, Stereum 
bei kitų genčių grybai. Jų sukeltų puvinių pirmieji požymiai pasirodo 
krentant gilėms. Vėliau sveikosios gilės apsikrečia nuo pažeistų, pri-
silietusios renkant ir transportuojant. Labiausiai liga išplinta sandė-
liuose žiemą, kai gilės laikomos pernelyg drėgnose, nevėdinamose ir 
nepastovios temperatūros patalpose.

Sausojo ąžuolų gilių puvinio (antraknozės) sukėlėjas – Gloeo-
sporium quercinum West. pažeidžia žiemojančias giles. Ant pažeistų 
sėklaskilčių pasirodo pilkai arba tamsiai rudų netaisyklingos formos 
dėmių. Dėmės pamažu didėja ir virsta žaizdomis. Pažeistose vietose 
koncentriniais ratais išauga geltonai rudos spalvos mažų pagalvėlių 
pavidalo grybienos veja. Sėklaskilčių paviršius tampa smulkiai gru-
blėtas, visa gilė praranda taisyklingą formą ir pagaliau sudžiūva.

Baltąjį ąžuolų gilių puvinį sukelia Phomopsis quercella (Sacc.) 
Died. Ant pažeistų sėklaskilčių pirmiausia pasirodo pilkos dėmės. Jos 
pamažu plečiasi ir padengia visą sėklaskilčio paviršių. Pažeistose vie-
tose išauga balta puri grybiena.

Gelsvojo ąžuolų gilių puvinio sukėlėjas – Stereum hirsutum 
(Willd.) Pers. Ant pažeistų sėklaskilčių pirmiausia atsiranda šviesiai 
gelsvų dėmių, padengtų puria šviesia grybiena, kuri išsiveržia į gilių 
paviršių per dengiamųjų audinių plyšius. Tada sėklaskilčiai paruduo-

ja, grybiena sutankėja ir po dengiamuoju audiniu susiformuoja gel-
toną zomšą primenančios plėvelės. Tai tas pats grybas, kuris dažnai 
aptinkamas ant nudžiūvusių šakų bei kamienų, kaip medienos bala-
nos baltojo puvinio sukėlėjas.

Juodąjį ąžuolų gilių puvinį sukelia Ceratocystis roboris Georg. et 
Teod. ir C. Valachicum G. et Teod. Ant pažeistų sėklaskilčių išryškėja 
juodos dėmės, kurios pamažu padengia visą jų paviršių. Vėliau sė-
klaskilčiai suminkštėja, patamsėja, lengvai atsiskiria nuo dengiamojo 
audinio, kuris taip pat būna tamsus. Abu minėti grybai gali sukelti ir 
augančių ąžuolų vandens indų mikozinio pobūdžio ligas.

Ąžuolų gilių citosporozę sukelia grybas Cytospora intermedia 
Sacc. Ant pažeistų sėklaskilčių susidaro tamsiai rudos vatą prime-
nančios grybienos dėmės. Grybiena, lėtai plisdama, padengia visą 
sėklaskilčių paviršių, vėliau sutankėja ir šiek tiek pašviesėja.

Tuopų ir drebulių vaisių deformaciją sukelia grybas Taphrina 
johansonii Sad. Pažeistų tuopų ir drebulių moteriškuose žirginiuose 
išsivysto smarkiai padidėję vaisiai auksuotai geltonai apšarmojusiu 
paviršiumi.

Baltalksnių ir juodalksnių moteriškųjų žirginių (kankorė-
žių) žvynelių deformaciją sukelia Taphrina alni incanae (Kühn.) 
Magn. Kankorėžio žvyneliai išauga daug kartų ilgesni ir platesni už 
normalius, išlenda išorėn, dažnai užsiriečia ir tampa išilgai raukš-
lėti, mėsingi.
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1.7.3. Kankorėžių, vaisių ir sėklų apsaugos  
priemonės

Kankorėžių ir sėklų kenkėjų daromai žalai sumažinti sėklinės miš-
ko bazės objektuose, kuriuose planuojama rinkti sėklas, būtina tai-
kyti profilaktines ir naikinamąsias priemones. Iš šių medynų ir apie 
jų ribas pašalinami augalai, kurie gali pritraukti ir platinti kenkėjus 
ar ligas ir būti jų tarpiniais šeimininkais. Profilaktinių naikinamųjų 
purškimų optimaliam laikui parinkti reikia stebėti svarbiausių sėklų 
kenkėjų ir ligų vystymosi ciklus, ypač kai susidaro jiems plisti palan-
kios oro sąlygos. Purškimai efektyviausi vabzdžiams dedant kiaušinė-
lius, ritantis lervoms, grybų sporoms plintant ar joms dygstant. Purš-
kimų tikslas – neleisti kenkėjams ir ligoms pažeisti vaisių, kankorėžių 
ir sėklų. Kankorėžių ir sėklų kenkėjus tikslingiausia naikinti tuose 
medynuose, kuriuose norima surinkti aukšto produktyvumo medžių 
sėklas. Derėjimui patikslinti ir pažeidimų prognozei reikia patikrinti, 
kiek kankorėžyje yra kenkėjų pagal atskiras jų rūšis, ligų išplitimą, ir 
apskaičiuoti, koks sėklų kiekis bus sunaikintas, kokias taikyti priemo-
nes kitų metų derliui išsaugoti. Tyrimai – rekognostinis, detalusis ir 
specialusis – vykdomi 3 lygiais.

Rekognostinis tyrimas vykdomas siekiant nustatyti bendrą kan-
korėžių pažeidimo būklę kartą per 5–7 metus rugsėjo–spalio mėn., 
esant ne mažesniam kaip 3 balų derliui. Medyne kiekviename 10 ha 
plote tiriama ne mažiau kaip 300 kankorėžių, surinktų nuo 2–3 mo-
delinių medžių. Nustatomas kankorėžių ir sėklų pažeidimas, kenkėjų 
rūšinė sudėtis, ligos.

Detalusis tyrimas vykdomas tik tuose miško sėklinės bazės objek-
tuose, kuriuose einamaisiais ar kitais metais bus ruošiamos sėklos. 
Tyrimo laikas – birželio pabaiga ir rugpjūčio pabaiga. Tiriamame plo-
te analizuojami kankorėžiai nuo 5 modelinių medžių.

Specialusis (operatyvusis) tyrimas vykdomas siekiant pro-
gnozuoti sėklų derlių ir jų ar kankorėžių pažeidimų laipsnį, taip pat 
ruošiant sėklų derliaus apsaugos priemones. Tyrimo laikas – rugsė-
jo mėnesio antra pusė. Tiriama ne mažiau kaip 300 einamųjų metų 
kankorėžių nuo 2–3 modelinių medžių. Pagrindinis dėmesys kreipia-
mas į žalingiausius kenkėjus. Sėklų nuostoliai apskaičiuojami pagal  
1.22 lentelėje pateiktus duomenis.

1.22 lentelė. Eglių sėklų nuostoliai priklausomai nuo kenkėjų skaičiaus viename kan-

korėžyje (Miško apsaugos vadovas, 2000)

Kenkėjo pavadinimas
Kenkėjų skai-
čius viename
kankorėžyje

Bendras sėklų nuostolis, proc., esant 
pakenktų kankorėžių medyne

25 proc. 50 proc. 75 proc. 100 proc.
Kankorėžinis stagargraužis 1–2

3–5
7–8
11–14

15–16
22–28

22–20
33–42

27–35
44–55

Eglinė kankorėžinė musė 1
2–3

11
18

22
37

33
55

44
74

Kankorėžiniai sprindžiai 1–2 21 43 64 85

Eglinis kankorėžinis gumbauodis 5–10 3 6 12 15

Kankorėžinis ugniukas ant eglės 1 15 30 – –

Rinkti ir naikinti nukritusius kankorėžius, norint sunaikinti ken-
kėjus, sudėtinga ir ne visų rūšių atveju veiksminga. Kankorėžius 
apsaugoti nuo žalingų vabzdžių galima cheminėmis priemonėmis, 
panaudojant smulkialašius purkštuvus: aviacinius, traktorinius ven-
tiliatorinius ir nugarinius ventiliatorinius. Purškiama gegužės pabai-
goje–birželio pradžioje. Šiuo laikotarpiu iš kiaušinėlių išsirita kan-
korėžinių stagargraužių, kankorėžinių musių lervutės. Naudojami 
sisteminiai insekticidai. Purškimo nuo žemės technologija pateikta 
1.23 lentelėje. 
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1.23 lentelė. Purškimo nuo žemės naikinant eglių sėklų kenkėjus technologija (Miško 

apsaugos vadovas, 2000)

Kenkėjų rūšis Lajos dalies 
su kankorė-
žiais ilgis, m

Koncentraci-
ja, proc., pa-
gal veikliąją

medžiagą

Skysčio 
išeiga 

vienam 
medžiui, l

Prepara-
to norma, 

kg/ha

Eglinė kankorėžinė musė

Iki 3 1,0 0,2–0,4 3,0

Nuo 3 iki 5 1,0 0,5–0,6 4,5

Nuo 5 iki 8 1,5 0,7–0,8 9,0

Daugiau nei 8 1,5 0,8–1,0 12,0

Kankorėžinis stagargraužis (nepri-
klausomai nuo kenkėjų kiekio)

Iki 3 4,0 0,2 9,0

Nuo 3 iki 5 6,0 0,2–0,3 9,0

Nuo 5 iki 8 6,0 0,8 14,4

Sisteminiai insekticidai gali būti suleidžiami į medžio kamieną. 
Priekelminėje dalyje ar krūtinės aukštyje pragręžiamos trys arba ke-
turios 2–5 cm gylio (neskaičiuojant žievės storio), 0,2–1 cm skers-
mens angos (išdėstytos tolygiai pagal perimetrą). Didesnis angų ilgis, 
skersmuo ir kiekis taikomi storesniems medžiams. Į angas, nestipriai 
spaudžiant, įkišami specialiai paruošti vamzdeliai (adatos), kurių 
gale ir šonuose pragręžtos skylutės (į angą įkišamoje vamzdelio daly-
je) skysčiui ištekėti. Prie medžio pritvirtinamas indas su insekticidu. 
Jis su vamzdeliais (adatomis) sujungiamas guminėmis žarnelėmis. 
Gaunami geri rezultatai, kai į medį per išgręžtas angas suleidžiama 
po 1 ml tirpalo kiekvienam kamieno skersmens centimetrui. Šis bū-
das naudojamas, kai medžių aukštis 10–12 metrų. Vis dėlto dažnai 
naudojant šį būdą stipriai sužalojami kamienai.

Gali būti naudojami specialūs plaktukai, kuriais sisteminio insek-
ticido ampulės įkalamos į medžio žievę. Tam tikslui bandomi atrak-
tantai, repelentai, maskirantai, bakteriniai ir virusiniai preparatai.

Nuo gilinio vaisėdžio ir gilinio vaisiastraublio taikytinos priemo-
nės: nuolatinis nukritusių gilių rinkimas ir naikinimas, kol lervos ne-
paliko gilių (gilių sėklos renkamos tik po pirmų šalnų); gilių perrinki-

mas ir laikymas patalpose su medinėmis ar cementinėmis grindimis, 
kad iš gilių išėjusios lervos negalėtų rasti tinkamų vietų išsivystyti iki 
suaugėlių; birželio–liepos mėn. ąžuolų lajas galima nupurkšti siste-
miniais insekticidais.

Apsaugoti kankorėžius, vaisius ir sėklas, kad jie neapsikrėstų ligo-
mis dar būdami ant medžių, brangu. Be to, sveikos sėklos dažniausiai 
apsikrečia transportuojant ir sandėliuojant. Užsikrėtimo galimybė 
labai sumažėja, kai surinkti kankorėžiai, vaisiai ir sėklos nedelsiant 
išrūšiuojami, kruopščiai atrenkant ir pašalinant pažeistus grybinių 
ligų, jeigu jie surinkti nešunta, nekaista ir iki paruošimo ar išvalymo 
nelaikomi uždaroje taroje, nevėdinamoje, tvankioje ir drėgnesnėje 
patalpoje.

Prieš sandėliuojant net ir sveikas sėklas, transportavimo, sandė-
liavimo tarą ir patalpas būtina dezinfekuoti fungicidais ar karščiu. 
Dėžes ir indus patogiausia apipurkšti ar išplauti 3 proc. formalino 
skiediniu, 2 proc. vario sulfato arba 1 proc. kalio permanganato tir-
palais. Patalpos dezinfekuojamos deginant sierą (30 g/m² patalpų). 
Jas galima išpurkšti formalino tirpalu (1:4) arba išbaltinti kalkėmis.

Sandėliuose, kuriuose laikomos sėklos, turėtų būti 0–4 °C tempe-
ratūra ir 54–70 proc. santykinė oro drėgmė. Ąžuolų giles ir kai kurių 
kitų medžių bei krūmų sėklas galima laikyti ir specialiomis sąlygomis 
(tekančiame vandenyje, sniege, žemėje iškastose duobėse ir pan.). 

Norint apsaugoti sėklas nuo pūdančių grybų, jas galima apdoroti 
termiškai (2 val. palaikyti 40 °C vandenyje). Saugant nuo bakterinių 
ligų sėklas galima 10 min. pamirkyti 50 °C temperatūros vandeny-
je, nuo grybinių ligų – 20 min. pamirkyti kalio permanganato tirpale  
(3 g 10 l vandens).

Sėkloms apsaugoti nuo ligų plačiai naudojamas beicavimas. Bei-
cai naikina ligų pradus, vabzdžius, esančius sėklų paviršiuje, luobe-
lėje ir viduje. Beicai turi būti toksiški ligos sukėlėjui, ne sumažinti, 
o stimuliuoti sėklų daigumą, augalo augimą ir vystymąsi. Jie klasifi-
kuojami pagal veikimą (kontaktiniai, sisteminiai) bei cheminę sudė-
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tį, gali būti sudaryti iš vieno ar kelių cheminių junginių (kompleksi-
niai arba kombinuotieji). Beicuojant kombinuotais preparatais vienu 
metu apsaugoma ir nuo kenkėjų, ir nuo ligų.

Galima beicuoti sausuoju, drėgnuoju, šlapiuoju ir inkrustavimo 
būdu. Sausam beicavimui naudojami beico milteliai, drėgno beica-
vimo atveju pesticidų tirpalais ar vandens suspensijomis (20–30 l/t) 
sėklos apipurškiamos maišant dėžėse, maišyklėse ar specialiose bei-
cavimo mašinose.

Šlapias beicavimas – tai sėklų panardinimas į pesticido tirpalą, su-
spensiją ar emulsiją ir išdžiovinimas iki normalaus drėgnumo. Gerų 
rezultatų gauta mirkant sėklas pramoninės gamybos antibiotikų, taip 
pat drebulių centrinio puvinio vandens ištraukose.

Vienas tobuliausių beicavimo būdų – sėklų inkrustavimas. Į beica-
vimo skystį įdedama lipnių, vandenyje tirpių polimerų. Sėklos pasi-
dengia tvirtomis beico ir polimero plėvelėmis. Į beicą galima įmaišyti 
mikroelementų, augimą skatinančių, dygimą gerinančių ir kitokių 
medžiagų.

SODMENŲ  
AUGINIMAS

2.1. BENDROSIOS ŽINIOS

Šiuo metu auginami miško sodmenys su atvira šaknų sistema 
(atvirame grunte) ir su uždara šaknų sistema (konteineriuose, šil-
tnamiuose, sodmenų auginimo fabrikuose). Lietuvoje sodmenys 
kol kas auginami atvirame grunte. Lenkijoje, Latvijoje, Baltarusijoje 
ir Vokietijoje auginami sodmenys su atvira ir uždara, Skandinavijos 
šalyse – su uždara šaknų sistema.

Pasirenkant sodmenų auginimo būdą, būtina nuosekliai įvertin-
ti ekologinius aplinkos (ypač dirvožemių tinkamumą, vietą ir skly-
pų išdėstymą, vandens kokybę) ir ekonominius (investicijas, rinką, 
energijos šaltinius) veiksnius.

Abu sodmenų auginimo būdai gali būti naudojami kartu, kaip 
vienas technologinis procesas. Sodmenys su uždara šaknų sistema 
auginami iš aukštos genetinės ir selekcinės vertės sėklų, taip pat kai 
trūksta tinkamų ir patogioje vietoje dirvožemių, o su atvira šaknų 
labiau tinka naudojant pramoniniu būdu masiškai auginamas sė-
klas, ypač plačialapių medžių rūšių.

Preliminariam minėtų sodmenų auginimo technologijų vertini-
mui galima panaudoti 2.1 lentelėje pateiktą aplinkos veiksnių, tu-
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rinčių įtakos sodmenų auginimo būdo parinkimui, analizę.

2.1 lentelė. Veiksniai, į kuriuos tikslinga atsižvelgti parenkant sodmenų auginimo 

būdą (pagal V. Suchocką)

Veiksniai Sodmenys su uždara šaknų
sistema Sodmenys su atvira šaknų sistema

Geografinė padėtis Labiau tinka aukštesnėse vietose, 
trumpesnio vegetacijos periodo, 
šiaurinės platumos

Labiau tinka žemesnėse 
vietose, ilgesnio vegetacijos 
periodo, pietinės platumos

Pradinės investicijos Mažos išlaidos žemei įsigyti, tačiau 
įranga ir mechanizmai ypač brangūs. 
Ploto paruošimas minimalus 

Išlaidos žemei įsigyti gali 
būti esminės, taip pat gali 
būti brangus jos įdirbimas. 
Išlaidos mechanizmams gali 
varijuoti priklausomai nuo 
pasirinkto mechanizacijos 
laipsnio

Medelyno ploto 
poreikis

Ploto poreikis nedidelis, kadangi 
didelis išauginimo tankis ir mažas 
nekokybiškų sodmenų kiekis sąlygoja 
didesnę išeigą – vidutiniškai 30 000 
vnt. 100 m2

Ploto poreikis didelis, 
kadangi mažas išauginimo 
tankis ir didesnis nekokybiš-
kų sodmenų kiekis sąlygoja 
mažesnę išeigą – vidutiniškai 
4 000 vnt. 100 m2

Dirvožemio kokybė Nesvarbi, kadangi naudojamas dirbti-
nis substratas 

Esminis faktorius, turi būti 
įvertintos fizikinės ir chemi-
nės dirvožemio savybės 

Vandens kiekis Reikalingas santykinai nedidelis 
vandens kiekis

Reikalingas didelis vandens 
kiekis

Vandens kokybė Geras vanduo pageidautinas, tačiau 
blogos kokybės vanduo gali būti 
chemiškai pagerintas 

Būtinas geros kokybės 
vanduo

Darbo jėgos poreikis Reikalingi tik keli kvalifikuoti darbi-
ninkai, išskyrus sėjimo, išėmimo iš 
konteinerių, rūšiavimo ir pakavimo 
darbus. Vidutiniškai reikia 2 žmonių 1 
mln. sodmenų išauginti

Didelės darbininkų komandos 
reikalingos kasimo, rūšiavi-
mo, pakavimo darbams atlik-
ti. Vidutiniškai reikia 6 žmonių 
1 mln. sodmenų išauginti 

Sėklų sunaudojimo 
efektyvumas

Labai didelis sėklų sunaudojimo 
efektyvumas, tinkamesnis labai 
vertingoms sėkloms. Sėklos turi būti 
labai kokybiškos – gera dygimo ener-
gija ir daigumas, švarios (iš 1 kg eglių 
sėklų išauginama 125 tūkst. sodinukų, 
iš 1 kg beržų sėklų išauginama 400 
tūkst. sodinukų)

Sodmenų išeigai pasiekti su-
naudojami dideli kiekiai sėklų 
(iš 1 kg eglių sėklų išauginama 
4 tūkst. sodinukų, iš 1 kg ber-
žų sėklų išauginama 30 tūkst. 
sodinukų)

Rotacijos periodas Nuo 3 iki 18 mėnesių Nuo 12 iki 48 mėnesių

Rūšių charakteristikos Kai kurios rūšys, kurių sėklos labai 
mažos, natūraliai žemas daigumas, 
labai lėtas pradinis augimas ir iš-
reikšta liemeninė šaknis, geriau auga 
konteineriuose

Kai kurias rūšis, pvz., plačia-
lapes, kurioms reikia daugiau 
erdvės, geriau auginti atviro-
mis šaknimis

Kenkėjai Nedaug kenkėjų steriliame substrate, 
mažesnis pavojus jiems pasireikšti 
uždaroje erdvėje

Dirvožemio patogenai ir abio-
tiniai pažeidimai pasireiškia 
dažniau

Mikorizė ir kiti naudin-
gi mikroorganizmai

Lengva įterpti į dirbtinį substratą Mikorizuoti sodmenis praktiš-
kai neįmanoma 

Sodmenų saugojimas Reikia šaldomų patalpų rudenį iš kon-
teinerių išimtiems sodmenims laikyti

Reikia šaldomų patalpų, jeigu 
iškasti sodmenys negali būti 
betarpiškai išsodinami 

Sodmenų atsparumas Sodmenys konteineriuose atspares-
ni fiziniam poveikiui ir ekspozicijai 
atviroje vietoje

Sodmenys atviromis šaknimis 
mažiau atsparūs fiziniam po-
veikiui ir ekspozicijai atviroje 
vietoje

Transportavimas į 
sodinimo vietas

Sodmenys konteineriuose užima 
daug vietos ir yra sunkesni, tačiau 
trumpą laiką gali būti saulėje

Sodmenys lengvesni, gali būti 
glaudžiai supakuoti, tačiau 
pervežant ilgais atstumais 
turi būti šaldomi, negalima 
palikti saulėje 

Želdaviečių sąlygos Sodmenys su uždara šaknų sistema 
patiria nestiprų persodinimo stresą, 
todėl tinkamesni sunkiose želdavie-
tėse 

Sodmenys su atvira šaknų sis-
tema patiria didelį persodini-
mo stresą, todėl labiau tinka 
vidutinės želdavietės 

Želdymo periodo 
trukmė

Ilgas želdinimo periodas (2 mėn.), 
želdiniai gali būti įveisiami įvairiais 
metų sezonais

Želdinimo periodas labai 
trumpas (2–3 savaitės), įvei-
siama pavasarį, rečiau rudenį
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2.2. SODMENŲ AUGINIMAS ATVIRAME GRUNTE

2.2.1. Medelyno vietos parinkimas
Sprendžiant medelynų modernizavimo ir plėtros klausimus, išky-

la medelyno vietos parinkimo problema. Parenkant vietą tenka įver-
tinti daugelį veiksnių, nes jie iš dalies lemia produkcijos auginimo ir 
medelyno veiklos sąlygas, produkcijos kokybę ir savikainą. Sunku 
patenkinti visus reikalavimus, todėl reikia įvertinti bet kokių nukry-
pimų nuo optimalaus varianto ekonomines pasekmes. Būna atvejų, 
kai vietos parinkimo klaidų vėliau neįmanoma ištaisyti arba tai reika-
lauja daug lėšų ir darbo. 

Medelyno plotas, esantis vienoje vietoje, turi daug pranašumų 
prieš kelis sklypus, išsidėsčiusius tam tikru atstumu vienas nuo kito. 
Medelynas turi būti aptarnaujamo regiono centre, arti gyvenviečių, 
energijos šaltinio, durpyno, gerų kelių, patogioje susisiekti vietoje, 
stačiakampio formos.

Sklypas medelynui parenkamas šalia vandens šaltinio (ežero, 
upės, dirbtinio tvenkinio), kad būtų galima įrengti laistymo sistemą. 
Tačiau kai kada gali būti naudojamas ir gręžinių vanduo. Beje, van-
deniui keliami tam tikri reikalavimai: jis turi būti chemiškai ištirtas 
Na, Cl, Ca atžvilgiu (Miško daigynų ir medelynų..., 1999). Medelynui 
kurti parenkama lygi vieta, kad nesusidarytų dirvožemio erozijai tin-
kamos sąlygos. Gali būti ne didesnis kaip 2–3° nuolydis, tačiau neturi 
būti skersinių nuolydžių būsimų lysvių atžvilgiu. Jeigu nuolydžio iš-
vengti negalima, reikia parinkti šlaitą vakarinėje arba pietvakarinėje 
dalyje. Nepatartina sklypui vietą parinkti daubose, užliejamose že-
mumose.

Parenkant medelyno vietą bene didžiausią reikšmę turi dirvože-
mis, todėl turi būti atliekami agrocheminiai tyrimai. Pagal dirvože-
mių granuliometrinę sudėtį geriausiai tinka rišlūs, daug silikatų tu-
rintys smėliai ir priesmėliai. Sodinukams skirti dirvožemiai gali būti 

sunkesni – priemoliai arba priesmėliai ant priemolių. Žvyrai, moliai, 
nederlingi smėliai, kaip ir durpiniai dirvožemiai, dėl blogų fizikinių 
savybių medelynams visiškai netinka. 

Geriausia, kad dirvožemių pHKCl viršutiniuose horizontuose būtų 
nuo 4,5 iki 6,5, o humuso – ne mažiau kaip 2 proc. Gruntinis van-
duo dirvožemiuose turi būti ne sekliau kaip 1 m (priklauso nuo dir-
vožemio granuliometrinės sudėties), kad neturėtų įtakos ariamojo 
sluoksnio drėgmės režimui. 

Pagal stratigrafiją geriausiai tinka vienalytės uolienos, rečiau – 
dvilytės, kai sunkesnis podirvis slūgso ne sekliau kaip 1,5 m. Opti-
malios Nbl (Nbp), Ncl (Ncp) augavietės. Medelynus galima įrengti ir 
Lbl (Lbp) bei Lcl (Lcp) augaviečių dirvožemiuose, tik reikia prieš tai 
juos drenuoti.

Auginant miško sodmenis, problemų gali kilti dėl kenkėjų (gram-
buolių, sprakšių, kurklių, ilgakojų uodų lervų) ir grybinių ligų su-
kėlėjų, todėl ir šiais aspektais turi būti atlikti dirvos tyrimai. Be to, 
pirmenybė turi būti teikiama sklypams, kuriuose neišplitusios ša-
kniastiebinės piktžolės.

Medelynas neturi ribotis su pušynais ir drebulynais, nes sodmenys 
gali užsikrėsti spygliakričiu ir ūgliasukiu. Nuo medelyno, kuriame 
bus auginami pušų sodmenys, pakraščio 50 m atstumu turi būti su-
naikintos drebulių atžalos.

 

2.2.2. Pirminis dirvos įdirbimas
Pirminio žemės įdirbimo technologija priklauso nuo dirvožemio 

tipo, sklypo vietos (kirtavietė, dirbama žemė, pieva, ganykla, kt.) ir 
jame augančių augalų. 

Kirtavietėse pirmiausia plynai išraunami kelmai, raunamosiomis 
akėčiomis pašalinamos šaknys, krūmai, likę smulkūs nepastebėti kel-
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meliai. Paskui sklypas išlyginamas ir apariamas. Užlyginant pokel-
mines duobes, kad nesumažėtų derlingas dirvožemio sluoksnis, jis 
nustumiamas į šalį ir tolygiai paskleidžiamas užpylus ar išlyginus nu-
ardytą plotą. Arimas kultivuojamas, lyginamas, išrenkamos likusios 
šaknys. Paimami pavyzdžiai dirvožemio agrocheminiams tyrimams. 
Nustatomas pH, humuso kiekis, N, P, K, Mg. Vadovaujantis minėtų 
tyrimų rezultatais, dirva tręšiama organinėmis ir mineralinėmis trą-
šomis, jeigu reikia, kalkinama (Miško daigynų ir medelynų..., 1999). 
Įterpus didelį kiekį organinių trąšų, vienus metus reikėtų auginti si-
deratus arba palikti juodą pūdymą, kad organinės medžiagos mine-
ralizuotųsi ir gerai persimaišytų su mineraline dirvožemio dalimi.

Išrovus kelmus, ypač jeigu humusinis horizontas plonas, į žemės 
paviršių išverčiamas jaurinio ir iliuvinio horizonto sluoksnis, pavir-
šius pasidaro nevienalytis. Norint jį suvienodinti ir padidinti dirvo-
žemio derlingumą, įterpiama 150–200 t/ha durpių. Durpės padidina 
lengvų dirvų vandens akumuliacines galimybes ir pagerina agroche-
mines, biochemines ir biologines savybes.

Pirminio dirvos įdirbimo metu arimo gylis turi būti lygus humusi-
nio horizonto storiui. Po to kiekvieną rudenį ariama 3–5 cm giliau, kol 
pasiekiamas 25–30 cm gylis. Mažai sukultūrintose, nedaug humuso 
turinčiose dirvose kas 3–4 m. arba kiekvienos sėjomainos pradžioje 
įterpiama po 50–150 t/ha organinių trąšų, dažniausiai komposto.

Pavasarį pievos, ganyklos ir panašios žemės, jeigu neišplitusios 
šakniastiebinės piktžolės, akėjamos lėkštinėmis akėčiomis, o paskui 
suariamos 25–27 cm gyliu. Jeigu sklype gausu šakniastiebinių pikt-
žolių, žemė ariama tokiu pat gyliu plūgais su priešplūgiais. Prieš 
ariant piktžoles galima naikinti herbicidais. Visą vegetacijos sezoną 
dirva yra kultivuojama, atsižvelgiant į piktžolių gausumą. Kitais me-
tais pagal tai, kiek bus piktžolių, gali būti laikomas juodasis arba si-
deracinis pūdymas.

Dirbant ariamą žemę, naikinamos piktžolės. Ne tik kirtavietėse, 
bet ir visuose sklypuose, kuriuose humuso mažiau kaip 3 proc., būti-
na įterpti durpių, komposto ar kitų organinių trąšų. Iš visų kategorijų 
plotų pirminio įdirbimo metu išrenkami akmenys, sunaikinami ligų 
židiniai.

2.2.3. Pūdymai
Pagrindinis sideracinio pūdymo tikslas – padidinti dirvos der-

lingumą. Šalutiniai tikslai – naikinti piktžoles, ligų sukėlėjus, gerinti 
dirvožemio struktūrą ir kitas jo savybes. Pagrindinis tikslas pasiekia-
mas tik tada, jeigu sideratai gana tankūs ir išauginama didelė orga-
ninės medžiagos masė bei susidaro blogos sąlygos piktžolėms augti.

Tinkamiausi žaliajai trąšai yra ankštiniai augalai, kurie su dirvo-
žemio gumbelinėmis bakterijomis sudaro aktyvią simbiozę. Jos metu 
kaupiamas atmosferinis azotas. Galima apsieiti ir be didelio kiekio 
mineralinių trąšų. Beje, augalai sunaudoja tik 50 proc. mineralinio 
azoto, kitas patenka į aplinką, teršia gamtą, sunaikina daugelį nau-
dingų organizmų. Be to, mineralinis azotas naikina gamtinį azotą. 
Biologinis azotas, naudojamas racionaliai, yra švariausia trąša. Side-
racinio pūdymo svarba neabejotina.

Kaip sideratai gali būti auginami lubinai, rapsai, facelijos, seradė-
lės, barkūnai, peliuškos, garstyčios, žirniai, vikiai, grikiai, liucernos, 
dobilai, sojos, aliejiniai ridikai, esparcetai, ožiarūčiai ir kt. Siderali-
nės kultūros turi būti sėjamos maksimaliai leistinu tankumu ir bū-
tinai tręšiamos mineralinėmis trąšomis, nes netręštų sideratų povei-
kis dirvožemiui abejotinas. Jeigu dirvožemiai rūgštūs (pH mažesnis 
negu 4,5), jie kalkinami. Geriausia tai daryti likus vienam mėnesiui 
iki sėklų išsėjimo. Lubinai ir seradėlės geriausiai auga lengvesniuose 
ir rūgštesniuose dirvožemiuose, o barkūnai, vikiai, žirniai ir jų miši-
niai, taip pat dobilai, liucernos – sunkesniuose neutralios ar šarminės 
reakcijos dirvožemiuose.
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Lietuvoje žaliajai trąšai tinkamiausi vienmečiai siauralapiai, gel-
tonžiedžiai ir ‘Snaigių‘ veislės lubinai. Pastarieji gerai auga ir sunkes-
nėse žemėse. Rapsus, garstyčias, lubinus, aliejinius ridikus tikslinga 
auginti tada, kai norima sunaikinti dirvoje esančių ligų sukėlėjus. 
Aliejiniai ridikai auga labai greitai, todėl jų per vasarą galima užau-
ginti du kartus.

Sideratai nupjaunami, kai pasiekia didžiausią masę, ir panaudoja-
mi kompostui ruošti. Jų ražienos įterpiamos į žemę diskinėmis akėčio-
mis. Paprastai tai daroma jiems žydint arba baigus žydėti (negalima 
leisti, kad subręstų jų sėklos). Paskui laukiama, kol sužels piktžolės ir 
vėl lėkščiuojama arba apariama negiliai – 12–15 cm gyliu. Jeigu yra 
daugiamečių piktžolių, jos naikinamos raundapu (3–4 l/ha) ar kitais 
glifosato pagrindu pagamintais herbicidais. Po 2–3 savaičių, esant 
būtinybei, dirva gali būti suariama.

Dirvožemio struktūrą taip pat gerina rudenį pasėti rugiai, žiemi-
niai kviečiai ar žieminiai rapsai, kurie apariami vėlyvą pavasarį prieš 
sodinimą (Paičius, 2001).

Sideracinis pūdymas turėtų būti laikomas po kiekvienos sodme-
nų rotacijos, nes tai padėtų palaikyti humuso kiekį dirvoje ir išvengti 
arba labai sumažinti tręšimą organinėmis trąšomis. Sideracinio pū-
dymo dirbimo technologija pateikta 2.2.11 skyriuje ir 2.3 lentelėje.

Juodojo pūdymo tikslas – piktžolių naikinimas. Tai daugiau tai-
koma derlinguose dirvožemiuose, kai įsigali daugiametės piktžolės. 
Juodąjį pūdymą reikia laikyti vienus metus prieš sėją, nes sėjant po si-
deracinių pūdymų padidėja grybinių ligų pavojus jauniems daigams.

Šio pūdymo žemės dirbimo sistemą sudaro rudeninis žemės dir-
bimas, daugkartinis žemės kultivavimas vasarą ir rudeninis arimas. 
Vasarą kultivuojant dirvą palaipsniui didinamas gylis, kad į dirvos 
paviršių patektų kuo daugiau piktžolių sėklų ir jos sudygtų. Jos dygs-
ta tik tada, kai yra ne didesniame kaip 5 cm gylyje. Jeigu dirva sau-
sa, reikia laistyti. Taip piktžolės sunaikinamos gana storame dirvos 

sluoksnyje. Be to, žemės dirbimo metu į dirvožemį patenka deguo-
nies, todėl paspartėja organinių medžiagų mineralizacija.

Naikinant piktžoles, geriausi rezultatai gaunami tinkamai deri-
nant agrotechnines ir chemines priemones. Jeigu pūdyme yra daug 
daugiamečių piktžolių, reikia leisti joms suželti. Kai pasieks 5–10 cm 
aukštį, nupurkšti raundapu (3–4 l/ha) ar kitais glifosato veikliosios 
medžiagos turinčiais herbicidais.

Juodieji pūdymai turi ir trūkumų: mineraliniai mitybos elemen-
tai išplaunami į gilesnius dirvožemio sluoksnius, dėl dažno žemės 
dirbimo ardoma paviršinio dirvos sluoksnio struktūra, ariamajame 
sluoksnyje mažėja humuso kiekis.

2.2.4. Dirvos paruošimas prieš sėją ir sodinimą
Šiai darbų grupei priklauso kalkinimas (prireikus), giluminis po-

dirvio supurenimas, kultivavimas ir lyginimas, arimas, lysvių dary-
mas ir pagrindinis tręšimas mineralinėmis trąšomis (prireikus).

Dirvas kalkinant suintensyvėja mineralizacijos procesai, page-
rėja augalų aprūpinimas mineralinėmis maisto medžiagomis. Kalkių 
normos turi būti nustatomos atsižvelgiant ne tik į dirvožemio reakciją 
(pH), bet ir į numatomų auginti medžių rūšių poreikius. Pavyzdžiui, 
paprastąsias pušis, maumedžius, egles, bukus rekomenduojama au-
ginti rūgščiose ir silpnai rūgščiose dirvose; beržus, liepas, klevus, 
paprastuosius ir raudonuosius ąžuolus, tuopas – silpnai rūgščiose; 
putinus, kaštonus, riešutmedžius – beveik neutraliose dirvose. Sie-
kiant nepažeisti būsimų augalų, kalkinti reikia ne vėliau kaip likus 4 
savaitėms iki sėjos.

Giluminis podirvio purenimas reikalingas tam, kad iš dirvos 
paviršiaus greičiau pasišalintų drėgmės perteklius ir augalų šaknys 
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galėtų geriau augti. Šaknims pasklidus didesniame dirvožemio plote, 
pagerėja augalų aprūpinimas vandeniu ir mineraliniais mitybos ele-
mentais, nelaistomi augalai lengviau pakelia sausuosius periodus, o 
jei laistomi, laikotarpis tarp laistymų gali būti didesnis.

Giluminis podirvio purenimas atliekamas specialiu podirvio kul-
tivatoriumi. Prieš įveisiant naują kultūrą, podirvis purenamas 40– 
60 cm gylyje. Traktorius turi važiuoti lėtai, iki 3 km/h greičiu. Gilu-
minis purenimas turi būti atliekamas tik normaliai sausoje dirvoje. 
Purenama statmenai požeminėms drenažo linijoms arba išilginiam 
nuolydžiui, jei nėra drenažo. Purenimo kryptis turi atitikti būsimų 
lysvių kryptį.

Laukų kultivavimas ir lyginimas. Didžioji dalis brokuotų sodme-
nų ir kitų liekanų dažniausiai išrenkama dar prieš purenant podirvį, 
tačiau dažnai šį darbą reikia pakartoti baigus kultivuoti ir lyginti dirvą. 
Geriausių rezultatų pasiekiama dirbant įstrižai lauko. Pageidautina, 
kad kultivatorius priekyje turėtų lyginimo lentą ir būtų su spyruokli-
niais noragėliais. Išimtiniais atvejais, jei laukas nepakankamai lygus, 
galima papildomai išlyginti sunkiu balkiu ar specialiu lygintuvu.

Sunkesnė dirva ariama tik gerai išlyginta. Optimalus arimo gylis – 
28–30 cm. Tačiau jei ariamasis sluoksnis plonas, arimas gali būti se-
klesnis, nes priešingu atveju į paviršių gali būti išverstas nederlingas 
sluoksnis. Persodinant sėjinukus sodinimo mašina, arimo gylis negali 
būti mažesnis kaip 20 cm. Ariamo sluoksnio storį iki norimo reikia di-
dinti palaipsniui, kasmet. Pageidautina, kad būtų naudojamas apver-
čiamasis plūgas su priešplūgiais. Naudojant paprastus plūgus reikia 
arti taip, kad nebūtų sumetimų ir išmetimų. Geriausia dirvą arti plū-
gu su arimo volu, kuris iš karto išlygina ir suspaudžia suartą paviršių. 
Dėl to dirva netenka mažiau drėgmės, lengviau paruošti lysves. Me-
delynuose tikslinga naudoti tik spiralinius arimo volus, kad nebūtų 
per daug suspausti gilesni dirvožemio sluoksniai.

Paruoštoje dirvoje daromos lysvės medeliams sodinti ar sėti, 
tačiau prieš tai dirvos paviršius turi padžiūti, kad žemė neliptų prie 
padargų. Lysvės ruošiamos specialiu „Egedal“ įmonės lengvu kulti-
vatoriumi, tačiau tam galima pritaikyti ir žemės ūkio paskirties ger-
minatorius pagal ruošiamos lysvės plotį. Ruošiamos lysvės turi būti 
130 cm pločio, kadangi sėjama ar sodinama 100 cm juostoje iš abiejų 
pusių paliekant po 15 cm apsaugai. Jeigu laukas kokybiškai suartas 
plūgu su arimo volu, užtenka vieno važiavimo lysvių darymo kulti-
vatoriumi, kuris priekyje būtinai turi turėti lyginimo lentą, minkštus 
spyruoklinius noragėlius, o gale – keičiamus volus. Purenama 3–5 cm 
gyliu, važiuojant ta pačia lysve du kartus. Sėjai lysvės viršus išlygina-
mas naudojant lengvą briaunotą volą, kuris gerai trupina grumstus 
ir mažai suspaudžia dirvos paviršių. Sėjant padrikai, dirvos paviršius 
voluojamas lengvu, lygiu volu. Sodinti skirtoms lysvėms paruošti 
naudojamas dirvos paviršių gerai suspaudžiantis sunkus dygliuotas 
volas, nes purioje dirvoje negali kokybiškai dirbti sodinimo mašina. 

Jeigu reikalingas pagrindinis tręšimas, tai mineralinės trąšos iš-
barstomos po pirmo važiavimo lysvių darymo kultivatoriumi. Trąšos 
įterpiamos važiuojant antrą kartą.

2.2.5. Trąšų klasifikacija, jų savybės ir naudojimas
Augalų mitybai reikia apie 80 cheminių elementų. Šių maisto me-

džiagų augalai gauna iš dirvos. Augalams augti panaudotos maisto 
medžiagos pašalinamos su išauginta produkcija. Dalis jų įplaunama 
į gilesnius dirvožemio sluoksnius, nuplaunama su krituliais, nupus-
toma vėjo. Kad būtų palaikomas augalų maisto medžiagų balansas 
dirvoje, jį reikia nuolatos papildyti tręšiant laukus. Daugeliu atvejų 
tam naudojamos organinės ir mineralinės trąšos.



MIŠKO SĖKLININKYSTĖMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS132 133

Organinės trąšos – mėšlas, kompostas, žaliosios trąšos, srutos, 
sapropelis, durpės, šiaudai, dumblas ir kt. Skaidydamosi dirvoje jos 
išskiria mineralinės mitybos elementų. Organinėse trąšose yra dau-
giau elementų nei mineralinėse, tačiau jų kiekiai mažesni, todėl tręši-
mo normos didesnės už mineralinių trąšų. Kas 3–4 metai kiekvienas 
sėjomainos laukas, atsižvelgiant į tai, kiek dirvoje yra humuso, turėtų 
gauti reikiamą šių trąšų kiekį. Organinės trąšos ne tik papildo dirvą 
maisto medžiagomis, bet ir gerina jos struktūrą bei fizines savybes, 
didina mikroorganizmų kiekį ir aktyvina jų veiklą, padidina humuso 
kiekį, sumažina rūgštingumą.

Mineralinės trąšos. Šios trąšos gaminamos iš mineralų ir uolie-
nų, kuriose gausu įvairių mineralinių elementų, bet nėra organinės 
medžiagos. Beje, azotinės trąšos išimtinai gaminamos iš atmosferinio 
azoto (Romaneckas ir kt., 2005). 

Makroelementinės (pagrindinės) trąšos turi tik pagrindinių, 
dažniausiai augalams trūkstamų elementų. Tai azotas, fosforas, kalis 
(N, P, K). Šios trąšos skirstomos į paprastąsias ir kompleksines.

Paprastąsias trąšas sudaro ne viena augalams reikalinga maisto 
medžiaga.

Azoto yra amonio salietroje (NH4NO3), amonio sulfate  
((NH4)2SO4), karbamide (CO(NH2)2). Rečiau naudojamos azoto tu-
rinčios trąšos – kalcio salietra (Ca(NO3)2) ir natrio salietra (NaNO3).

Fosforo yra paprastajame miltiniame superfosfate, paprastajame 
granuliuotame superfosfate [Ca(H2PO4)2 H2O + CaSO4 2H2O] ir dvi-
gubame superfosfate [Ca(H2PO4)2 H2O].

Kalio yra kalio druskoje (KCl + mKClnNaCl), kalio chloride (KCl).

Kompleksinėse trąšose yra mažiausiai dviejų augalams reikalingų 
maisto medžiagų, skirstomų į sudėtines, kombinuotas ir trąšų mišinius.

Sudėtinės trąšos sudaro cheminius junginius, kurių propor-
cijas galima išreikšti viena chemine formule: kalio nitratas (kalio 
salietra) – KNO3 (kalis ir azotas), amofosas – NH4H2PO4 (azotas ir 
fosforas), diamofosas – (NH4)2HPO4 (azotas ir fosforas), kalio me-
tafosfatas – KPO3 (kalis ir fosforas), amonio ir kalio dihidrofosfatas – 
NH4K(H2PO4)2 (azotas, kalis ir fosforas).

Kombinuotose kompleksinėse trąšose, be pagrindinių augalų 
maisto medžiagų (makroelementų N, P, K), gali būti ir mikroelemen-
tų (boro, vario, sieros ir kitų). Boro superfosfatas turi 1–2 proc. boro, 
amoniakinis superfosfatas – 7,2 proc. azoto ir 13,3 proc. fosforo, ni-
trofoska – 17,5 proc. azoto, 15,6 proc. fosforo, 13,8 proc. kalio, krista-
linas gaminamas keturių rūšių, besiskiriančių N, P, K ir Mg santykiu, 
pvz., 16–6–18, 20–16–10, 13–40–13 ir 10–5–20–6 (magnio). Gami-
namos ir kitos įvairios kombinuotosios trąšos, skirtos konkretiems 
augalams ir tinkamos skirtingomis dirvožemio sąlygomis.

Trąšų mišiniai – reikiamu augalų maisto medžiagų santykiu su-
maišytos paprastosios trąšos. Todėl kelias trąšas vienu metu galima 
išberti į dirvą, sumažėja darbo ir laiko sąnaudos, pagerėja trąšų efek-
tyvumas. Negranuliuotų trąšų mišinius geriausia daryti prieš pat juos 
išbarstant, nes ilgiau mišinius laikant trąšose gali vykti cheminių ele-
mentų reakcijos. Granuliuotų trąšų maišymas pranašesnis: nesunkiai 
sudaromos reikiamos augalų maisto medžiagų proporcijos, o sumai-
šytas trąšas nebūtina tuoj pat išberti.

Skystosiose kompleksinėse trąšose būna įvairus N, P, K san-
tykis. Visos augalų maisto medžiagos yra tirpios, augalams lengvai 
prieinamos, todėl greičiau veikia. Trąšos negaruoja, todėl galima 
jas išpurkšti dirvos paviršiuje ir jų savikaina mažesnė nei birių. Dau-
geliu atvejų birios trąšos kiek efektyvesnės už skystąsias, įterptas 
tuo pačiu metu.
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Mikroelementinės trąšos – tai trąšos, turinčios elementų, kurių 
augalams reikia labai mažai, bet be jų organizmai negali normaliai 
egzistuoti (Mn, Bo, Mo, Cu, Zn ir kt.). Jei mikroelementų trūksta, 
patręšus jų trąšomis derlius būna didesnis ir augalai tampa atspares-
ni ligoms bei kenkėjams, lengviau pakelia nepalankias gamtines 
sąlygas – šaltį, sausrą. Tačiau augalams žalingas ne tik mikroelemen-
tų trūkumas, bet ir perteklius. Gausiai tręšiant organinėmis trąšomis 
augalai gauna pakankamai ir mikroelementų. Pirmiausia šiomis trą-
šomis tręšiami šiltnamių daigynai, įveisti aukštapelkių durpių substra-
te. Mikroelementų trąšomis galima tręšti šiais būdais: trąšų tirpalais 
apipurškiamos sėklos, sėklos apveliamos trąšomis, trąšos išpurškiamos 
ant augalų lapų, spyglių, trąšos išbarstomos prieš sėją padrikai.

Bakterinės trąšos. Tai bakteriniai preparatai, į kurių sudėtį įeina 
naudingos augalams bakterijos, bet jose nėra augalų maisto medžia-
gų. Šios trąšos naudojamos tada, kai dirvoje reikia pagausinti mikro-
organizmų, galinčių padidinti jos derlingumą. Šiai trąšų grupei pri-
klauso nitraginas, azotobakterinas, fosforobakterinas ir kt.

Kalkinės trąšos. Ypatingą vietą tarp trąšų užima kalkės. Kai jų 
trūksta, augalai negali pasisavinti maisto medžiagų, nors dirvoje jų 
yra pakankamai. Rūgšti dirvožemio reakcija neigiamai veikia au-
galų ir mikroorganizmų vystymąsi, todėl kalkės naudojamos dirvos 
rūgštingumui panaikinti arba sumažinti. Priimta, kad kai pH 7, dir-
vos reakcija neutrali, kai pH <7, dirvos reakcija rūgštėja, kai pH >7, 
dirvos reakcija šarmėja. Dauguma augalų gali normaliai augti, kai  
pH 6–6,5. Dirvožemį reikia kalkinti, kai pH <5,5. Kalkinės trąšos 
dirvožemį papildo kalciu, magniu ir kitomis maisto medžiagomis, 
suaktyvina dirvožemio cheminius procesus ir mikroorganizmų, skai-
dančių organines medžiagas, veiklą, gerina dirvožemio fizines savy-
bes, didina mineralinių trąšų efektyvumą. Pakalkinus pagerėja dirvo-
žemio struktūra, vandens režimas, pagausėja judriojo fosforo, kalio, 

azoto, sieros, kalcio ir magnio, sumažėja žalingo augalams judriojo 
aliuminio. Dirvožemio reikalingumo kalkinti kriterijus – optimali au-
ginamų augalų pH, kuriai esant įvairūs augalai gali normaliai aug-
ti. Beje, ekonomiškai kalkinti apsimoka labai ir vidutiniškai rūgščias 
(pH iki 5) dirvas. Geriausia kalkinti jautrių dirvožemio rūgštumui 
augalų priešsėlius. Kalkinės medžiagos veiksmingos daugelį metų, 
todėl nors jos išbėrimo metais bus ir mažiau efektyvios, bet dirvože-
myje gerai išsimaišys vėliau ir padidins kultivuojamų augalų augimą. 
Turint omenyje medelynų ekologizaciją, geriausia rūgščius laukus 
kalkinti klintmilčiais ir dolomitmilčiais (kas 3–4 metai). Kalkinių trą-
šų medelynuose normos priklauso ne tik nuo dirvožemio pH, bet ir 
nuo granuliometrinės jo sudėties. Dažniausiai išberiama 0,6–3 t/ha 
gryno kalcio karbonato (CaCO3). Kalkėse yra balastinių medžiagų, 
todėl kalkinimo normas reikia perskaičiuoti į preparatą pagal kalkėse 
esantį veikliosios medžiagos kiekį.

Trąšų kiekio skaičiavimas. Trąšos turi nevienodą augalams rei-
kalingų maisto medžiagų kiekį, todėl fizinių mineralinių trąšų kiekį 
reikiamam plotui reikia apskaičiuoti pagal formulę:

čia T – reikiamas fizinių trąšų kiekis, kg/ha;

 t – rekomenduojama trąšų norma veikliosiomis medžiagomis, kg/ha;

 P – trąšose esančių veikliųjų medžiagų kiekis, procentais.

Tręšimo būdai. Dirva tręšiama kelis kartus. Atsižvelgiant į tręši-
mo laiką skiriami trys tręšimo būdai:

- pagrindinis tręšimas atliekamas rudenį arba ankstyvą pavasarį 
įdirbant dirvą (fosforo ir kalio trąšas galima išberti rudenį arba 
pavasarį, o azoto trąšas reikia naudoti tik pavasarį, kadangi azo-
tas per žiemą išsiplauna);

T=     · 100,t
P
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- pavasarinis tręšimas (sėjant arba sodinant) padeda aprūpinti au-
galus maisto medžiagomis pirmuoju jų augimo tarpsniu;

- papildomas tręšimas (vegetacijos metu) taikomas norint aprū-
pinti augalus maisto medžiagomis atskirais jų augimo tarpsniais.

2.2.6. Komposto ruoša ir naudojimas
Kompostas – tai viena vertingiausių organinių trąšų, gerinanti 

sėjinukų bei sodinukų augimo sąlygas daigynuose ir medelynuose. 
Kompostavimas – tai bioterminis organinių medžiagų mineralizaci-
jos ir humifikacijos procesas, veikiant įvairiems mikroorganizmams 
aerobinėmis sąlygomis. Patekęs į dirvą kompostas suyra, išskirdamas 
pagrindines augalų maistines medžiagas – azotą, fosforą, kalį ir mi-
kroelementus. Priešingai nei mineralinės trąšos, jis neturi neigiamo 
šalutinio efekto. Tręšiant kompostu didinamas dirvožemio biologinis 
aktyvumas, teigiamai veikiama auginamų augalų būklė, mažinami 
maisto medžiagų nuostoliai tręšimo metu, optimizuojamos išlaidos 
trąšoms pervežti, sudaromos palankesnės darbo sąlygos žmonėms 
(Romaneckas, 2011).

Komposto ruošai parenkama nuošali, pakili arba lygi vieta pavėsy-
je, apsaugota nuo vėjų, su netoliese esančia vandens paėmimo vieta. 
Jo rietuvės orientuojamos iš pietų į šiaurę ir kraunamos ant natū-
ralios dirvos. Nepatartina to daryti ant betono ar asfalto pagrindo. 
Rietuvių matmenys: aukštis – 1,2–1,5 m, pagrindo plotis – 2,5–3 m, 
ilgis – ne mažiau kaip 3–4 m, skersinis pjūvis trapecijos formos. Rie-
tuvių viršuje suformuojamas pagilinimas lietaus ir laistymo vande-
niui surinkti (įdubimas nedaromas, jei rietuvė dengiama vandeniui 
nelaidžia plėvele).

Kompostai ruošiami iš įvairiausių organinių medžiagų: durpių, 
mėšlo, pjuvenų, žievių, lapų, ankštinių augalų žaliosios masės, pikt-
žolių (kol sėklos nesubrendusios), pelenų, srutų, šiaudų, apvytintos 

žolės, medžių ir krūmų šakelių, medienos skiedrų ir drožlių, miško 
paklotės, sapropelio, nuotekų dumblo ir kt. (Baleliūnas, 1999).

Kompostas susideda iš 2 dalių, kurias mikroorganizmai skirtingai 
skaido. Viena iš jų (durpės, lapai, žievės, pjuvenos) gerai sorbuoja 
drėgmę ir amoniaką, nekompostuota mažai skyla, kitoje esti daug 
mikroorganizmų ir lengvai tirpių organinių azoto junginių (mėšlas, 
srutos, žlaugtai, nuotekų dumblas). Tokiuose kompostuose daugiau-
sia pirmojo komponento, o antrasis dažnai sudaro tik 10–15 proc. ir 
dedamas dėl to, kad sukeltų staigų mikrofloros, skaidančios organinę 
medžiagą, dauginimąsi.

Turimos kompostavimo medžiagos į rietuves dažniausiai krauna-
mos iki 15–20 cm storio sluoksniais, rečiau – židininiu būdu. Formuo-
jant rietuves svarbu parinkti tinkamas kompostuoti medžiagas, nes 
dirvos mikroorganizmams, ardantiems organinę medžiagą, reikia 
energijos, kuri priklauso nuo azoto ir anglies santykio (N:C). Rietuvę 
sudarančiose medžiagose azoto ir anglies proporcija turi būti 1:20–
30. Bendroje masėje patartina dėti 3–4 dalis medžiagų, turinčių daug 
anglies, ir 1 dalį – turinčių daug azoto. Kompostuojamos medžiagos 
kraunamos sluoksniais stipriai nesuslegiant, kad oro patektų į rietu-
vės vidų. Prieš tai patartina jas susmulkinti specialiomis mašinomis. 
Sukrauta rietuvė uždengiama žalsva plastiko ar juoda polietileno plė-
vele. Neturint tokios plėvelės, rietuvė gali būti pridengiama šiaudais, 
šienu, lapais, agro- ar perforuota plėvele. Kad po šviesai laidžia plė-
vele neželtų piktžolės, ji pridengiama šiaudais ar šienu. Apsauginė 
rietuvių danga saugo kompostą nuo perteklinės drėgmės atmosferi-
nių kritulių metu, o sausros metu – nuo perdžiūvimo, saulės ir vėjo. 
Kad traktorius su komposto maišymo mašina galėtų pravažiuoti, tarp 
rietuvių paliekami 3 m pločio tarpai, o atraminiam mašinos ratui pa-
kanka 1–1,2 m pločio tarpo. 

Optimalios kompostavimo sąlygos esti tada, kai rietuvėse palaiko-
ma 50–70 proc. drėgmė (suspaudus delnu jaučiama drėgmė, vanduo 
nelaša), 40–70°C temperatūra, deguonies koncentracija >5 proc.,  
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pH 6,5–8. Minėtiems rodikliams kontroliuoti naudojami zondai 
(temperatūrai bei O2 ir CO2 koncentracijai matuoti) ir kilnojamoji 
laboratorija, skirta O2, NO3, NO2, NH4, pH, redokso potencialui bei 
sulfidams matuoti. Jei trūksta drėgmės, rietuvės drėkinamos. Kad 
pakaktų jose oro, permaišomos iki 4 kartų per sezoną (tai taip pat 
stimuliuoja ir temperatūrinį režimą bei blogo kvapo nebuvimą). Rie-
tuvėms permaišyti naudojamos specialios mašinos (pvz., K 250 tipo), 
o jų neturint, galima panaudoti ekskavatorių bei mėšlo kratytuvą.

Teoriškai kompostavimosi procesą sudaro 4 tarpsniai: 1) pradinis 
mezofilinis, 2) termofilinis, 3) vėsimo ir 4) brendimo (Romaneckas, 
2005). Subrendęs kompostas gaunamas po 1–3 metų, ruošiant jį šal-
tuoju būdu, ir po 2–4 mėnesių, ruošiant karštuoju būdu. Galutinai pa-
ruoštas kompostas yra vienalytės struktūros, tamsios spalvos puri masė, 
netepanti rankų, miško žemės kvapo. Jo išeiga sudaro 40–50 proc. nuo 
pradinės rietuvės tūrio ir iki pusės jos pradinės masės.

Subrendusiu kompostu tręšti galima bet kada, tačiau geriausia – 
rudenį. Iškratytą tokį kompostą reikia tuojau pat įterpti į viršutinį 
dirvos sluoksnį, o nesubrendusio skubiai įterpti nebūtina. Patręšus 
kompostu po trejų metų dirva pasiekia maksimalų biologinį akty-
vumą. Tada komposto kiekį galima mažinti, bet tręšti reikia kasmet. 
Lengvoms dirvoms reikia daugiau komposto nei sunkioms. Sunkes-
nės granuliometrinės sudėties dirvožemio kvadratiniam metrui pa-
kanka 1 kg komposto (Romaneckas, 2005).

Kompostu patręštuose plotuose galima išauginti stipresnius ir at-
sparesnius sodmenis, sutrumpinti jų išauginimo laiką bei našiau iš-
naudoti medelynų plotus.

Kompostų gamybos stabdžiu laikoma tai, kad jų ruoša reikalauja 
daug transporto, mechanizmų sąnaudų, ypač jei arti nėra durpyno ar 
kitų organinių medžiagų šaltinio.

Kompostų ruošai naudojami įvairūs kompostuojamų medžiagų da-
riniai, todėl yra nemažai komposto rūšių: durpių ir mėšlo; durpių ir 
mineralinių trąšų; durpių ir įvairių augalinių atliekų; durpių ir velėnų, 

durpių ir lubinų; durpių ir medžio pelenų; durpių ir srutų; durpių, me-
džių lapų, lapų, spyglių (miško paklotės) ir karbamido; žolės, mėšlo su 
priedais, medžių žievės, pjuvenų, velėnos, šakelių su žieve ir pjuveno-
mis; kt. (Šleinys, 1986). Pastaruoju metu daugiau dėmesio skiriama 
komposto ir kitokiems miško sodmenų mikorizacijos būdams. Mikori-
zuoto komposto 1 m3 paruošti pakanka 100 kg pasirinkto miško dirvo-
žemio su paklote (Aučina, Danusevičius, Riepšas, 2004; Forest litter..., 
2014). Plačiau mikorizacija aprašoma 2.2.7 skyriuje.

2.2.7. Mikorizacijos galimybės auginant miško 
sodmenis

Mikorizacijos samprata. Žemėje yra apie 1,3 milijono grybų rū-
šių. Kiekvienoje ekosistemoje grybų vaidmuo pasireiškia negyvos or-
ganinės medžiagos skaidymu ir anglies atsargų kaupimu dirvožemy-
je bei abipusiškai naudingos simbiozės su augalais sudarymu. Grybai 
su augalų šaknimis užmezga glaudžius abiem pusėms naudingus 
santykius, vadinamus mikorize.

Augalas aprūpina angliavandeniais grybus jų hifų tinklui vystyti, 
o grybas padidina vandens ir mikro- bei makroelementų (N, P, K, Ca, 
Mg), ypač fosforo, prieinamumą augalui.

Svarbiausios mikorizės funkcijos: 
- padidina paviršinį šaknų imlumą ir palengvina augalo apsirūpi-

nimą maisto medžiagomis bei vandeniu; 
- grybienos viduje išsiskyrę antibiotikai, hormonai ir vitaminai 

padidina augalų atsparumą ligų sukėlėjams ir aplinkos stre-
sams (aukštoms temperatūroms, persodinimui, dirvožemio 
užterštumui); 

- išlaiko dirvožemio struktūrą ir miško mitybinę grandinę; 
- mikorizės grybų rūšių įvairovė užtikrina spartesnį miško ekosis-
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temos atsikūrimą; 
- patenkina išaugusį valgomų ir nevalgomų (medicinoje ir bio-

technologijos pramonėje) mikorizės grybų rūšių suformuotų 
vaisiakūnių poreikį.

Pagal būdingus morfologinius ir anatominius požymius mikori-
zė skirstoma į du pagrindinius tipus: ektomikorizę ir endomiko-
rizę. Ektomikorizė pasižymi išvaizdžiu apvalkalėliu, o grybų hifai, 
prasiskverbę pro rizodermos ląstelių tarpus ir šaknies pirminę žievę, 
neperauga ląstelės sienelių. Endomikorizei būdingas menkas, neiš-
vaizdus apvalkalėlis arba jo nėra, o grybų hifai, įsiskverbę į tarpu-
ląsčius, perauga ląstelių vidų, kur vyksta maisto medžiagų mainai ir 
sandėliavimas.

Endomikorizė yra labiausiai išplitęs mikorizės tipas, kuris pasi-
reiškia 80–90 proc. žemės augalų rūšių.

Ektomikorizė gerokai retesnė – pasireiškia tik 3–5 proc. augalų 
rūšių, bet labai svarbi miškininkystėje, nes geriausiai atitinka miš-
ko medžių savybes. Vienas pagrindinių ektomikorizės morfologinių 
požymių yra išsišakojimas, kurį sąlygoja augalas, o modifikuoja gry-
biena. Pagal išsišakojimo būdą ektomikorizės skirstomos į pavienį, 
nereguliarų, dichotominį, plunksnišką, piramidinį ir pušims būdingą 
koralo bei bulvės formos šakojimąsi (2.1 pav.). Grybiena lemia ekto-
mikorizės spalvą ir jos išorinę tekstūrą. 

Mikorizės grybai kolonizuoja smulkias šaknis (iki 1 mm) ir labiau 
paplinta paviršiniame dirvožemio ar humusiniame miško paklotės 
sluoksnyje (70–95 proc.). Nustatyta, kad medyne miško medžiai su-
gyvena su keliomis dešimtimis ar net šimtais ektomikorizę formuo-
jančių mikorizės grybų rūšių. Prie tokių mikorizės grybų priskirtini 
lakabudės (Laccaria sp.), meškutės (Paxillus sp.) ir ankštenės (Sclero-
derma sp.) genčių rūšys. Kazlėkų, raudonviršių, šakniagrybių ir kitų 

genčių ar šeimų grybai pasižymi aukštu specifiškumo laipsniu pagal 
pasirinktą medžio ar krūmo rūšį. Pavyzdžiui, kazlėkų genties mikori-
zės grybai formuoja ektomikorizes tik su pušinių šeimos medžiais, o 
grakščiojo kazlėko rūšis – tik su maumedžio genties medžiais.  

Miškininkystės praktikoje kokybiškų sodmenų išauginimas mede-
lynuose neatsiejamas nuo mikorizės. Mūsų šalyje daugelis miško me-
delynų įrengti miško žemėje, todėl juose išlieka panaši mikrobiota. 
Organinių medžiagų pasišalinimas kartu su sodmenimis, intensyvus 
ir ilgalaikis tręšimas, nuolatinis žemės dirbimas ir pesticidų naudo-
jimas miško medelynuose labai pakeičia dirvožemio mikobiotą, su-
mažina mikorizės grybų rūšių išplitimą ir jų įvairovę. Dėl to blogėja 
želdinių prigijimas, gyvybingumas ir kokybė.

2.1 pav.  Labiausiai išplitę mikorizės grybų rūšių suformuoti ektomikorizės morfologi-
niai tipai: A – pavienis mikorizių išsišakojimas; B – nereguliarus; C – plunks-
niškas; D – piramidinis; E – dichotominis; F – daugkartinis dichotominis;  
G – koralo formos; H – bulvės formos (pagal A. Aučiną ir M. Rudawską)
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Įveisiant mišką buvusiose žemės ūkio naudmenose dėl mikorizės 
grybų trūkumo gali žūti net iki 40 proc. sodinukų. Manoma, kad prasi-
dėjęs intensyvus jauno amžiaus medelių žuvimas gali ateityje sąlygoti 
mažesnę medynų genetinę įvairovę, kuri yra kiekvienos populiacijos 
tvarumo pagrindas. Dirbtinio miško sodmenų mikorizavimo praktiko-
je žinomi keturi svarbesni mikorizės užkrato įterpimo metodai.

1. Miško žemės įterpimas. Taikant šį metodą pasirenkamas  
5–10 cm storio paviršinis humusinis miško dirvožemio sluoksnis, 
kuris įterpiamas į medelyno dirvožemį arba sumaišomas su ruošia-
mu kompostu santykiu 1:10. Tokiu būdu 1 m3 mikorizuoto kompos-
to paruošti pakanka 100 kg pasirinkto miško dirvožemio paviršinio 
sluoksnio. Pagrindinis šio metodo trūkumas – patogeninių grybų, su-
keliančių sodmenų ligas, užkrato pernešimo galimybė. Siekiant to iš-
vengti, pasirenkami sanitariniu požiūriu sveiki ir pribręstantys miško 
medžių rūšių (pušies, eglės ir ąžuolo) medynai su gausiu gyvybingų 
savaiminukų išplitimu. Pasirinktos miško žemės paruošimo ir įterpi-
mo darbus būtina vykdyti nesaulėtą ir nekarštą dieną.

2. Mikorizuotų sėjinukų šaknelių arba jų dalių įterpimas (Indo-
nezijos metodas). Indonezijoje šis metodas išplitęs ir taikomas ligi šiol.

3. Mikorizės grybų rūšių sporų įterpimas. Mikorizuojant miš-
ko sodmenis šiuo metodu dažniausiai naudojami mikorizės grybų 
rūšių sporų preparatai (sporų suspensijos), kurie atviro grunto me-
delynuose paskleidžiami laistant. Šio metodo privalumas – lengvas 
ir nebrangus sporų suspensijų paruošimas ir reguliuojama mikorizės 
grybo sporų įterpimo dozė (1 sėjinukui – 1–2 mg sporų). Pagrindinis 
trūkumas – nereguliarus vaisiakūnių išplitimas ir 3–4 savaitėmis vė-
lyvesnis iš sporų besiformuojančių ektomikorizių vystymasis (koloni-
zuojama tik 50 proc. smulkių šaknų).

4. Mikorizės grybų rūšių vegetatyvinės grybienos įterpimas. 
Šis metodas geriausiai aprašytas ir plačiai taikomas miško sodme-
nims su atvira ir uždara šaknų sistema mikorizuoti. 

Sodmenų mikorizavimas vegetatyvine grybiena apima šiuos eta-
pus: ektomikorizę formuojančių mikorizės grybų rūšių, tinkamiausių 
vietinėmis sąlygomis, atranką; mikorizės grybų rūšių grynų kultūrų 
išskyrimą ir jų išlaikymą; vegetatyvinės grybienos paruošimą; so-
dmenų inokuliavimą.

Mikorizės užkratui naudojama universali ir in vitro sąlygomis iš-
auginta mikorizės grybo vegetatyvinė grybiena, kuri yra testuota ir 
atitinka jai keliamus reikalavimus:

- formuoja ektomikorizes su keliomis ar keliolika medžių rūšių 
trumpiausiu laikotarpiu (jaunabudės, lakabudės, kazlėkai, ša-
kniagrybiai, meškutės ir kt.);

- greitas kultivuojamos monokultūros augimas ir jos tolerancija tai-
komoms fizinėms, cheminėms ir biologinėms priemonėms (dir-
vožemyje išsilaiko 4–6 savaites be kontakto su augalo šaknimis);

- atsparumas antagonistinei kitų dirvožemio organizmų veiklai 
(laimi konkurencinę kovą su natūraliai išplitusiu žeminiu karpi-
ninku, kuris dėl intensyvaus ūkininkavimo (tręšimo, laistymo) 
dominuoja miško medelynuose ir išaugina sporas bei vaisiakū-
nius pavasarį, skirtingai nei kitos mikorizės grybų rūšys, for-
muojančios ektomikorizę rudenį);

- greita adaptacija vietos sąlygomis (atitinka vietos sąlygas ir 
sumažina sodmenų persodinimo stresą, geriau aprūpina juos 
maisto medžiagomis ir vandeniu);

- pagerina miško sodmenų kokybę medelynuose, jų prigijimą, pa-
didina persodintų augalų augimo spartą.

Mikorizavimo sėkmė užtikrinama, kai kolonizuojama daugiau 
kaip 50 proc. smulkių šaknų. Mikorizės užkratui įterpti šiuo metodu 
panaudotos 66 ektomikorizę formuojančios mikorizės grybų rūšys, 



MIŠKO SĖKLININKYSTĖMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS144 145

gebančios kolonizuoti 49 medžių rūšis.
Šiuo metu pasaulyje naudojami biopreparatai, sukurti atskirų 

mikorizės grybų rūšių pagrindu pagal D. H. Marxo (JAV), B. Robino 
(Prancūzija), S. Kowalskio (Lenkija) ir kt. technologijas.

Pateikiame pagal S. Kowalskio technologiją patentuoto 
biopreparato su Hebeloma crustuliniforme vegetatyvine grybie-
na panaudojimo instrukciją miško sodmenims su atvira ir užda-
ra šaknų sistema mikorizuoti.

Inokuliuojant (įleidžiant mikroorganizmus į sodmenų mitybinę 
terpę) atvirame grunte 1 arui produkuojančio ploto mikorizuoti nau-
dojama 25 m3 substrato (mišinio), kurio pagrindą sudaro aukštapel-
kės durpės, pasižyminčios mažu susiskaidymo laipsniu (<15 proc.), 
atitinkamu poringumu (>20 proc.), dideliu vandens imlumu 
(>100 proc.) ir pH 5–7. Substrato sudėtyje naudojamas vermikulitas 
(3–8 frakcijos dydis) ir perlitas (pagerinantis poringumą) sudaro ati-
tinkamai 15 proc. ir 10 proc.

Biopreparatas ir substratas naudojami dviem etapais. Pirmajame 
etape 20 cm gylio paruoštoje medelyno lysvėje išklojamas 16 m subs-
trato „padas“, sudarytas iš aukštapelkės durpių, 2 400 litrų vermiku-
lito, 1 600 litrų perlito ir 8 kg azotinių trąšų (0,5 kg/m3). Jis lysvėje 
paskirstomas tolygiai ir gausiai sudrėkinamas. Antrajame etape pa-
ruoštas „padas“ uždengiamas 9 m3 substrato, praturtinto 1 350 litrų 
vermikulito, 900 litrų perlito ir 350 litrų biopreparato. Abu substra-
to sluoksniai gerai išmaišomi ir išlyginami sėkloms sėti. Sėkmingas 
miško sodmenų mikorizavimas užtikrinamas 2–3 vegetacinių sezonų 
laikotarpiu.

Inokuliuojant sodmenis konteineriuose 3,5 litro vegetatyvinės 
grybienos porcija (1 maišelis) persijojama per švarų sietelį (5 mm 
skersmens) ir švariame inde gerai sumaišoma su 7 litrais vermiku-
lito, siekiant gauti vienodą gerai susmulkintą ir birų mišinį. Gautas 
mišinys sumaišomas su 10 litrų perlito bei 0,1 m3 aukštapelkės durpių 
ir perkeliamas į konteinerius. Supylus substratą į konteinerius, vienu 

metu išsėjamos sėklos. Substratui paruošti skirtą grybieną atidary-
tame maišelyje būtina sunaudoti per 1 dieną. Optimaliausia biopre-
paratą su Hebeloma crustuliniforme vegetatyvine grybiena naudoti 
pavasarį, esant 15 °C oro temperatūrai.

Atvirame grunte ir konteineriuose pasėtos sėklos pridengiamos 
tuo pačiu substratu ir gausiai palaistomos. Esant būtinybei, nau-
dojami fungicidai, kurių neigiamas poveikis taikomam mikorizės 
biopreparatui nenustatytas: „Falcon® 460 EC“, „Previcur® 607 SL“, 
„Thiram Granuflo® 80 WG“.

Išsamesnės informacijos apie B. Robino technologijos (Prancū-
zija) patentuotą biopreparatą galima rasti tinklalapyje http://www.
robinpepinieres.com.

Mikorizei būdingas daugiafunkcionalumas: skirtingų funkcinių 
grupių mikorizės grybų rūšys nevienodai veikia tą pačią augalo rūšį 
ir tos pačios funkcinės grupės mikorizės grybo rūšis kitaip sąveikauja 
su ta pačia augalo rūšimi įvairiomis augimo sąlygomis. Toks kinta-
mumas sureikšmina vykdomą pasirodančių mikorizės grybų (vai-
siakūnių) stebėseną miško daigynuose, siekiant atrinkti labiausiai 
prisitaikiusias prie vietinių sąlygų mikorizės grybų rūšis, reikalingas 
miško sodmenims mikorizuoti. Stebėjimai vykdomi 8–10 išskirtų plo-
telių (po 100 m2) 4–5 kartus sezono metu ir 5–6 metų laikotarpiu. Jei 
trūksta ektomikorizę formuojančių mikorizės grybų rūšių, siūloma 
apkrėsti miško sodmenis ektendomikorizę formuojančiais mikorizės 
preparatais. Taip mikorizuotos šaknys išsilaiko gyvybingos daug il-
giau nei nemikorizuotos.

Siekiant sudaryti optimalias sąlygas mikorizei vystytis, miško 
medelynuose rekomenduojama: 

1. Turtinti dirvožemį humusu, kuriame aktyviai plinta mikori-
zės grybai, teikiant pirmenybę organinėms trąšoms (kompostams, 
sideratams). Užtikrinti optimalų humuso kiekį (ne mažesnį nei  
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3 proc.). Normaliai mikorizės grybai plinta, kai dirvožemyje yra  
3–5 proc. humuso, dirvožemio pH(KCI) 5–6 (paprastoji pušis, pa-
prastasis ąžuolas) ir dirvožemio pH(KCI) 4–6 (paprastoji eglė),  
C/N = 10 – 15, Ca/Mg 32. Būtina stebėti dirvožemio humuso kiekį 
dirvožemyje ir jo drėgmę;

2. Išlaikyti aukštą dirvožemio biologinį aktyvumą ir naudoti 
bakterines trąšas (azotobakteriną), kuriose esančios augalams nau-
dingos bakterijos stimuliuoja mikorizės grybienos augimą ir smulkių 
sodmenų šaknų kolonizaciją. Optimali dirvožemio reakcija bakteri-
joms vystytis pH(KCI) 5,7–6,5, įterpiant preparato į dirvožemio sluoks-
nį (1–2 kg/ha agarinio arba 3–6 kg/ha durpinio azotobakterino);

3. Sumažinti miško sodmenų tręšimą azotinėmis trąšomis iki  
20 kg/ha N pagal veikliąją medžiagą, nes azoto koncentracija vien-
mečių (1,5–2 proc.) ir dvimečių (1,4–1,6 proc.) sėjinukų spygliuo-
se neigiamai veikia mikorizę, kurioje vyksta struktūriniai pakitimai. 
Naudoti ištirtas kompleksines „Silvamix“ ir „Osmocote“ trąšas, kurios 
dirvožemyje palaipsniui atpalaiduoja reikiamus elementus, gerai įsi-
savinamos mikorizės grybų ir lengvai stimuliuoja jų vystymąsi. Nau-
doti jau išvardytus fungicidus „Falcon 460 EC“, „Previcur 607 SL“, 
„Thiram Grannuflo 80 WG“, nes nenustatyta, kad jie darytų neigiamą 
poveikį mikorizei;

4. Pašalinti menkavertes medžių rūšis (ypač blindes) ir krū-
mus, kaip galimus ligų sukėlėjus ir platintojus.

2.2.8. Herbicidų klasifikacija ir naudojimas
Cheminės medžiagos, kuriomis naikinamos piktžolės ir kita ne-

pageidaujama augalija, vadinamos herbicidais. Jie pirmą kartą pa-
naudoti Prancūzijoje 1898 m., kai buvo ištirtas vario sulfato poveikis 

piktžolėms. Iki 1930 m. naudoti tik mineraliniai junginiai, o vėliau 
pasirodė ir organiniai. Organiniai herbicidai daug efektyvesni už mi-
neralinius. Nedidelis jų kiekis (0,5–2 kg/ha) sunaikina didelę dalį 
piktžolių. Piktžoles ar kitą nepageidaujamą augaliją veikia tik pre-
paratuose esanti veiklioji medžiaga, kuri gali būti ir kelių preparatų 
sudedamoji dalis. Naujai sukurti herbicidai gerokai efektyvesni už 
anksčiau sukurtuosius: gaminami iš kelių junginių, naikina daugiau 
piktžolių rūšių. Ateities herbicidams keliamas reikalavimas – didelis 
kenksmingumas piktžolėms, bet menkas poveikis žmonėms, kitiems 
organizmams. Lietuvoje herbicidai negaminami.

Tiek pagal poveikį, tiek pagal fiziologinį aktyvumą herbicidai labai 
įvairūs. Atsižvelgiant į cheminę sudėtį, veikimo būdą ir kitas savybes, 
jie skirstomi į grupes. Tačiau kai kurie herbicidai gali būti priskiriami 
ir vienai, ir kitai grupei. Herbicidai klasifikuojami pagal cheminę su-
dėtį, poveikio apimtį, veikimo būdą, poveikio trukmę, panaudojimo 
laiką ir toksiškumą (Trečiokas, 2001).

Herbicidų klasifikacija pagal cheminę sudėtį:
- neorganiniai (mineraliniai) – pirmieji preparatai, kurie dėl dau-

gelio neigiamų savybių plačiau nepaplito;
- organiniai (visi dabar naudojami herbicidai).

Herbicidų klasifikacija pagal poveikio apimtį (selektyvumą):
- visuotinio (ištisinio) poveikio – naikina visą augaliją, todėl nau-

dojami tik ten, kur nėra kultūrinių augalų (pūdymuose ir pan.). 
Tai raundapas, dalgis, glifosas, glifoganas, rodeo ir kiti glifosato 
pagrindu gaminami herbicidai;

- atrankinio (pasirinktinio) poveikio – naikina tik tam tikras au-
galų grupes. Pagal poveikio spektrą šie herbicidai yra dvejopi: 
plataus spektro – naikina įvairias piktžolių rūšis, tik nevienodu 
intensyvumu (2,4-DA, MCPA, bazagranas ir kt.), ir siauro spek-
tro – skirti vienai piktžolių rūšiai.
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Herbicidų klasifikacija pagal veikimo (pažeidimo) būdą:
- kontaktiniai (išoriniai) – kenkia tik toms augalo dalims, ant ku-

rių patenka tiesiogiai (betanalas, bazagranas ir kt.);
- sisteminiai (vidiniai, migraciniai) – patekę ant lapų, stiebų arba 

šaknų prasiskverbia į augalo audinius, kartu su medžiagų apy-
kaitos produktais pasklinda po visą augalą ir kenkia augalų fizio-
loginiams procesams (dauguma herbicidų). Pagal patekimą į au-
galą sisteminiai herbicidai skirstomi į antžeminius, dirvinius ir 
mišrius. Antžeminiai į augalo vidų patenka per lapus ir stiebus 
(raundapas, dalgis, glifosas, glifoganas, fiuziladas ir kt.). Purš-
kiami sudygus piktžolėms. Dirviniai herbicidai į augalą patenka 
per piktžolių šaknis (butizanas, gezagardas ir kt.). Jie ilgiau iš-
lieka dirvoje, todėl gali būti išpurškiami prieš sėją, tuoj po sėjos 
arba net iš rudens. Mišrūs herbicidai į augalų audinius patenka 
per antžemines dalis ir šaknis (banvelas, dialenas ir kt.). Jie gali 
būti išpurškiami prieš piktžolių dygimą arba joms sudygus.

Herbicidų klasifikacija pagal poveikio trukmę:
- trumpai veikiantys, dabar daugiausia naudojami, suyrantys per 

1–2 mėnesius (agilas, raundapas ir kt.);
- vidutinės veikimo trukmės – priklausomai nuo dirvos savybių ir 

meteorologinių sąlygų dirvoje gali išlikti iki pusės metų, net iki 
vegetacijos pabaigos (goltiksas, treflanas ir kt.);

- ilgai veikiantys – dirvoje gali išlikti metus ir ilgiau (glinas). Šios 
grupės herbicidai gali pakenkti kitais metais auginamiems au-
galams.

Herbicidų klasifikacija pagal panaudojimo laiką:
- priešsėjiniai – labiau veikia per šaknis, mažiau arba visai nevei-

kia per lapus (gezagardas, treflanas ir kt.);
- posėjiniai, iki kultūrinių augalų sudygimo – jų nebūtina įterpti, 

daugiausia veikia per šaknis arba dygstančias piktžoles (pirami-

nas, stompas ir kt.);
- posėjiniai, kultūriniams augalams ir piktžolėms sudygus – į au-

galus dažniausiai patenka per lapus ir rečiau – per šaknis (agi-
las, fiuziladas ir kt.).

Herbicidų klasifikacija pagal toksiškumą (nuodingumą):
- labai nuodingi – LD50 – iki 50 mg/kg;
- nuodingi – LD50 – nuo 50 iki 200 mg/kg;
- vidutiniškai nuodingi – LD50 – nuo 200 iki 1 000 mg/kg;
- mažai nuodingi – LD50 – daugiau kaip 1 000 mg/kg, tai dauguma 

dabar leidžiamų naudoti herbicidų.
Pirmosios ir antrosios grupių herbicidus šiuo metu naudoti drau-

džiama.
Toksiškumo rodiklis yra letalinė (mirtina) herbicido dozė (LD50), 

t. y. nuodų kiekis miligramais vienam kilogramui gyvojo svorio. Nuo 
šio kiekio žūna 50 proc. bandomųjų gyvūnų. 

Herbicidų poveikis labai įvairus:
- nenaikina dirvoje esančių piktžolių sėklų, naikina dygstančias 

arba sudygusias piktžoles;
- herbicidų įtaka piktžolėms priklauso nuo temperatūros, kritulių, 

oro ir dirvos drėgmės, granuliometrinės sudėties, dirvos reakci-
jos, humuso kiekio, tręšimo mineralinėmis trąšomis, piktžolių 
augimo fazės;

- silpniau veikia esant vėsiems orams (geriausia oro temperatūra sis-
teminiams herbicidams yra 18–25°C, o kontaktiniams – 13–17°C);

- jeigu lietus nuplauna, sumažėja antžeminių herbicidų poveikis 
(nupurškus neturėtų lyti bent 4 valandas);

- sausoje dirvoje visi dirviniai herbicidai veikia silpniau;
- sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose herbicidai vei-

kia silpniau (taikomos didesnės jų normos);
- azotinėmis trąšomis patręšti augalai, kartu ir piktžolės, jautresni 
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herbicidams (jų normos tokiu atveju gali būti mažesnės);
- kuo daugiau humuso dirvožemyje, tuo greičiau herbicidai suyra;
- daugiametės piktžolės atsparesnės herbicidams nei trumpaamžės;
- daugelis piktžolių jautresnės herbicidams ankstyvame amžiuje.
Herbicidai naudojami išpurškiant jų vandeninį tirpalą ant auga-

lų. Kontaktinio poveikio herbicidams reikia didesnio vandens kiekio 
(300–600 l/ha), kad tirpalas padengtų kuo didesnį augalų paviršiaus 
plotą, o sisteminio – pakanka mažesnio vandens kiekio (150–300 l/
ha), nes jie įsiskverbia į augalą.

2.2.9. Sėklų paruošimas sėjai ir sėja
Ruošiant sėklas sėjai būtina suaktyvinti fiziologinius procesus, 

skatinti fermentų veiklą, maisto medžiagų apykaitą, gemalo augimą 
ir vystymąsi. Sėklos sėjai ruošiamos tokia tvarka: padidinamas luobe-
lių laidumas (mechaniškai, chemiškai ar hidrotermiškai apdorojus); 
sėklos stratifikuojamos (dėžėse, tranšėjose, po sniegu); stimuliuo-
jama dygimo energija (mirkant jas vandenyje, dirbtinai prisotinant 
vandens, mikroelementų bei fiziologiškai aktyvių medžiagų, šviti-
nant, veikiant ultragarsu, dražuojant); sėklos dezinfekuojamos ir de-
zinsekuojamos (Skov, 1996; Родин, 2005; Paičius, 2001; Račinskas, 
2008).

Prieš sėją pušų, eglių ir maumedžių sėklas tikslinga 1 parą palai-
kyti šaltame tekančiame vandenyje. Tai pagreitina sėklų dygimą, jos 
tolygiau sudygsta. Išimtos iš vandens sėklos padžiovinamos saulėje, 
kol tampa birios, beicuojamos (maksimu ar kt.) ir sėjamos.

Šaldytuve laikytos juodalksnių ir beržų sėklos 1 parą mirkomos 
šaltame tekančiame vandenyje, paskui 2–3 savaites stratifikuojamos 
5°C temperatūroje, sumaišius jas su perlitu, durpėmis ar smėliu. 

Uosių sėkloms reikia 3–5 mėnesių šaltesnės (5°C) ir 3–5 mėne-
sių šiltos (20°C) stratifikacijos. Stratifikavimo trukmė priklauso nuo 
to, kaip stipriai sėklos buvo išdžiovintos ir kiek jos laikytos, todėl ką 
tik surinktų ir neperbrendusių sėklų stratifikavimo laikas trumpes-
nis. Jos stratifikuojamos 60–90 dienų esant 18–20°C temperatūrai ir 
vėliau 140–170 dienų 1–5°C temperatūroje. Rudenį surinktas sėklas 
kitą vasarą galima šiltai stratifikuoti ir sėti rudenį. Sėkloms baigus 
stratifikuotis ir pradėjus dygti, jeigu sėti dar per anksti, iki sėjos jos 
gali būti laikomos 2°C temperatūroje. 

Ąžuolų gilės per žiemą gali būti laikomos rūsiuose, duobėse, 
tranšėjose, kaupuose, tekančiame vandenyje ar šaldytuvuose. Rude-
nį surinktos gilės pamerkiamos į vandenį. Per 10 minučių blogos gilės 
iškyla į vandens paviršių ir pašalinamos. Paskui gilės padžiovinamos, 
kad netektų 6–12 proc. drėgmės. Saugant jas nuo grybinių ligų, būti-
na dezinfekuoti, ypač jei iki sėjos jos laikomos sumaišytos su smėliu 
ar durpėmis. Laikant giles šaldytuve (–1–3°C temperatūroje), reikia 
stebėti, kad jų drėgnumas nebūtų mažiau kaip 42–44 proc. Apie 2–3 
savaites prieš sėją gilės iš šaldytuvo išimamos ir drėgnoje, vėsioje pa-
talpoje sumaišomos su drėgnu smėliu ar durpėmis. Šaldytuve laiky-
tos gilės iki sėjos pasėtos ilgai nedygsta. Iš tranšėjos, kaupo ar pan. 
išimtos gilės perrenkamos (pašalinamos pažeistos ligų) ir sėjamos. 
Pagal Danijos, Lenkijos patirtį, rudenį, ruošiant jas laikyti per žiemą 
ar sėjant, giles tikslinga 2 valandas pamirkyti 41–42°C vandenyje. To-
kia vandens temperatūra gilėms nekenkia, o ligų sukėlėjus naikina. 
Tam reikalinga speciali aparatūra. Termoterapija galima ir aižymo 
kamerose.

Mažalapių liepų sėkloms reikalinga ilga stratifikacija. Pavasario 
sėjai vieni autoriai siūlo sėklas stratifikuoti 30 dienų šiltai (15–25°C) 
ir 60–90 dienų šaltai (0°C), kiti – 4–20 savaičių šiltai (20–25°C) ir 
16–20 savaičių šaltai (1–5°C). Prieš stratifikavimą rekomenduojama 
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sėklas 15–60 min. pamirkyti koncentruotoje sieros rūgštyje, kol jų ke-
valas tampa negiliai korėtu. Išimtos iš rūgšties sėklos gerai perplau-
namos vandeniu. Rugsėjo pradžioje surinktas apyžales sėklas galima 
laikyti vėsioje patalpoje sumaišius su smėliu, nelaistant ir nemaišant, 
o nuo sausio pradžios jos turi būti drėkinamos, maišomos ir sėjamos 
balandžio mėnesį. Kai kuriais atvejais stratifikuotas sėklas ir ne visai 
subrendusias (tarpinės tarp geltonosios (vaškinės) ir rudosios (pilno-
sios) subrendimo fazių) galima sėti ir rudenį.

 
Paprastųjų klevų sėklos stratifikuojamos 4–8 savaites šaltai 

(0,5–1°C). Kitu atveju jas siūloma stratifikuoti 60 dienų sniege. Ru-
dens sėjai tinka sėklos be paruošimo.

Lapuočių medžių sėkloms dygti reikalinga 10–12°C, o 
spygliuočių – 15°C dirvožemio temperatūra, todėl lapuočiai turėtų 
būti sėjami balandžio antroje pusėje–gegužės mėnesio pradžioje, o 
spygliuočiai – apie gegužės vidurį. Jeigu pasėjus sėklas dirvos tem-
peratūra žemesnė, sėklos ilgai nedygsta, vėliau dygsta labai nevieno-
dai, o daigai būna silpnesni ir lengviau pažeidžiami ligų. Be to, ilgai 
nedygstant sėkloms, sudygsta piktžolės. Gilės gali būti sėjamos ir vė-
lai rudenį. Šiuo atveju pasėliai mulčiuojami pjuvenomis arba durpė-
mis 3–5 cm storio sluoksniu. Žiemą pastorinama sniego danga. Beržų 
sėklos gali būti sėjamos ir liepos mėnesį. Spygliuočių sėklos sėjamos 
po juodojo pūdymo.

Sėjant padrikai, išskyrus ąžuolus ir uosius, vienmečiai 
pušų sėjinukai auginami 500–600 vnt./m2 tankiu, dvimečiai –  
350–400 vnt./m2, vienmečiai ir dvimečiai eglių sėjinukai – 600 vnt./m2, 
vienmečiai maumedžių sėjinukai – 400 vnt./m2, dvimečiai ąžuolų sė-
jinukai – 70–75 vnt./m2, uosių sėjinukai – iki 200 vnt./m2, vienmečiai 
juodalksnių – 300 vnt./m2 ir beržų sėjinukai – 200–300 vnt./m2.

Norint sužinoti sėklų kiekį m2 ar eilutės tiesmetryje, reikia vado-
vautis normatyvais arba žinant sėklų kokybės rodiklius apskaičiuoti 
sėjimo normą (2.2 lentelė). Juodalksnių ir beržų sėklos sėjamos lys-

vėse padrikai, spygliuočių – padrikai arba eilutėmis, o ąžuolų, klevų, 
liepų ir uosių – eilutėmis. Sėjimo gylis priklauso nuo sėklų dydžio, 
dirvožemio, sėjos laiko, mulčiavimo, laistymo (žr. 2.2 lentelę). Sė-
klos sėjamos eilutėmis, užberiamos tuo pačiu dirvožemiu ar smėliu, 
o sėjant padrikai, privolavus lengvu volu, geriausia mulčiuoti smėliu. 
Pušų, eglių ir maumedžių sėklos mulčiuojamos 5–10 mm, beržų ir 
juodalksnių – 2–3 mm storio sluoksniu. Mulčiuojant reikia naudoti 
plautą arba sijotą smėlį. Jame neturi būti molio, piktžolių sėklų. Smė-
lio dalelių dydis turėtų būti nuo 0,2 iki 2 mm. Smėlio reakcija (apie 
5,5 pH) neturi būti stipriai šarminė, nes išberiant didelius jo kiekius 
ir per ilgesnį laiką gali pasikeisti dirvožemio rūgštingumas.

Sėklas galima užberti ir pjuvenomis, durpių ir pjuvenų mišiniu, 
tačiau tokiu atveju pasėliai turi būti gerai apsaugoti nuo vėjo, kad ne-
nupustytų mulčio.

Užbėrus smėlio ar kito mulčio lysvės dar kartą privoluojamos 
lengvu volu. Smėlis geriausiai iš visų medžiagų apsaugo sėklas nuo 
perkaitimo, sumažina piktžolių kiekį, neleidžia susidaryti plutai 
(Skov, 1996).

Papildomos informacijos apie sėklų paruošimą sėjai galima rasti 
žinyno 1.6 skyriuje.

 

2.2 lentelė. Kai kurių medžių ir krūmų sėklų sėjimo norma ir sėjinukų išeiga (pagal  

V. Suchocką)

Rūšies pavadinimas
Sėjimo norma Sėjimo 

gylis, cm

Sėjinukų 
išeiga iš kg 
sėklų, vnt.

g/m2 g/m2

1 4 5 6 7

Klevas, paprastasis 200 10 1–4 2 700

Juodalksnis 7–10 2,5 – 250 000

Raugerškis, paprastasis 40 – – 71 000

Beržas, karpotasis 20–30 2,5 – 150 000

Beržas, plaukuotasis 20–30 – – 320 000
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Karagana, paprastoji 10–15 3–3,5 2–3 –

Skroblas, paprastasis 70–150 4 3–4 –

Sedula, geltonžiedė 250–300 3–4 3 400

Sedula, raudonoji 150 5,5 2–3 15 000

Lazdynas, paprastasis 8 000 40 4–5 480

Kaulenis, žvilgantysis 150 3 2–3 –

Gudobelė, vienapiestė 250 20 2–3 7 900

Gudobelė, grauželinė – 20 1,5–2 –

Žalčialunkis, paprastasis 500 – – 5 000

Ožekšnis, europinis 10–15 6 1–2 17 000

Bukas, paprastasis 100–150 2 600

Uosis, paprastasis 200–250 8 2–4 7 800

Šaltalankis, dygliuotasis 15–25 3 1–2 67 000

Ligustras, paprastasis 50 3 1–2 –

Sausmedis, paprastasis – 1,2–1,5 0,5–1,5 –

Obelis, miškinė 7–10 2 2–3 45 000

Slyva, dygioji 70–100 12 3–4 3 300

Slyva, kaukazinė 40 – 3–4 1 300

Ieva, paprastoji 20–30 – 2–3 14 000

Ieva, vėlyvoji 30–50 – – 5 400

Kriaušė, miškinė 10 2 2–3 27 000

Ąžuolas, paprastasis 500–700 125 5–7 220

Ąžuolas, raudonasis 500–700 85 5–7 240–300

Robinija, baltažiedė 20 3 2–3 36 800

Erškėtis, paprastasis 10–40 2–2,5 1–2 53 000

Erškėtis, raukšlėtasis 10 2–2,5 1–2 89 000

Šeivamedis, juoduogis 5 1,5 0,5–1,5 180 000

Šeivamedis, raudonuogis 5 – – 90 000

Šermukšnis, paprastasis 20 1,8–2 0,5–1,5 2 450

Liepa, mažalapė 60–70 6 1–2 22 000

Liepa, didžialapė – 8 2–3 6 500

Guoba, kalninė 40–50 3 0,5–1,5 37 000

Putinas, paprastasis 20–40 8 2–3 24 200

Kadagys, paprastasis 30–40 – – –

Maumedis, europinis 10 3 0,5–1,5 30 000

Eglė, paprastoji 7–10 1,8 0,5–1,5 60 000

Pušis, kalninė 15–20 1,5 – –

Pušis, paprastoji 7–15 1,5 0,5–1,5 –

Pocūgė, Duglaso 8,10 3 1–2 30 000

Kukmedis, europinis 40–50 – – –

2.2.10. Sėjinukų auginimas
Dažniausiai sėjinukai auginami 1–2 metus. Pasėlių dirvos pavir-

šius turi būti drėgnas, todėl laistoma dažnai, bet mažais kiekiais. Tai 
ypač svarbu juodalksnių, beržų, spygliuočių pasėliams. Karštomis 
nevėjuotomis pavasario dienomis, esant aukštai dirvos temperatū-
rai, sudygusius pasėlius ir sėjinukus keletą savaičių būtina laistyti 
ir vidurdienį. Šiuo atveju dirvos paviršiaus temperatūra sumažėja 
ne mažiau kaip 11°C. Mulčiuojant pasėlius rupiu smėliu laistyti rei-
kia mažiau, nes smėlis išgarina mažai vandens ir efektyviai saugo 
dirvos paviršių nuo išdžiūvimo, o mulčiuojant pjuvenomis išlaisto-
mo vandens kiekis didesnis, nes jos sugeria daug vandens ir greitai 
jį išgarina. Sėjinukus, spygliais ar lapais pridengus dirvos paviršių, 
galima pradėti laistyti rečiau, taikant tokį režimą, kad dirvos drė-
gmė šaknų zonoje nebūtų mažesnė nei pusė visiško dirvožemio drė-
gmės imlumo. Kuo lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemis, 
tuo dažniau ir intensyviau reikia laistyti. Iki birželio mėnesio vidurio 
reikiamą dirvožemio drėgmę užtenka palaikyti 10 cm storio sluoksny-
je. Antroje mėnesio pusėje minėto sluoksnio storį reikia padidinti iki  
20 cm, o antroje liepos pusėje – iki 30 cm. Patrumpinus sėjinukų šaknis, 
drėkinamo dirvožemio sluoksnio storis turi būti 5 cm didesnis negu 
trumpintos šaknys ir palaipsniui jį didinti iki ariamojo sluoksnio storio.

Sėjinukus reikia pavėsinti, kad neįkaistų dirvos paviršius ir nenu-
degtų augalų šaknies kaklelis, nedžiūtų žemės paviršius ir sėjinukai 
mažiau išgarintų drėgmės. Tam gali būti naudojami mediniai sky-
dai, karklų vytelių bei meldų kilimai, agroplėvelė, tinklai. Sėjinukų 
pavėsinimas pagerina jų augimą, sėklų sudygimą, saugo daigus nuo 
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paukščių, šalnų, didelių liūčių, mažina žuvusių kiekį, didina sodme-
nų išeigą iš ploto vieneto, tačiau ši priemonė pabrangina jų išaugini-
mą, trukdo naudoti mechanizmus pasėlių priežiūrai.

Medžių rūšių pasėliuose dažniausiai pirma pradeda dygti piktžo-
lės, o ne pasėtos sėklos. Dygstančias piktžoles galima naikinti raun-
dapu (1,5–2 l/ha). Juodalksnių ir beržų pasėliuose dėl labai plono 
mulčio sluoksnio reikia taikyti minimalias herbicidų dozes. Sudygus 
pasėliams chemines piktžolių naikinimo priemones galima taikyti 
ne anksčiau kaip po 1–1,5 mėnesio. Pušų ir eglių pasėliuose gali būti 
naudojamas fiuziladas forte (1,5–2 l/ha), betanalas (3–4 purškimai, 
visuminė dozė 5–6 l/ha), titus ir granstaras (25–40 g/ha) (Kuberta-
vičienė ir kt., 1998). Sėjinukai ir sodinukai, pasibaigus ar dar neprasi-
dėjus vegetacijos sezonui, gali būti nupurkšti raundapu (1,5–2 l/ha) 
ar kitais glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais.

Atsižvelgiant į tai, kokios piktžolės išplitusios, auginant spygliuo-
čių ir lapuočių medžių bei krūmų sodmenis galima naudoti herbici-
dus – lontrelą (0,3–0,5 l/ha) ir zeleką super (0,5–1,5 l/ha) (Kuber-
tavičienė ir kt., 1998). Be to, jei piktžolės įvairios, siūloma sudaryti 
herbicidų mišinius iš dviejų ar daugiau komponentų. Tokie mišiniai 
efektyvesni – sunaikina daugiau piktžolių rūšių, reikia mažesnių jų 
normų.

Piktžolės naikinamos ir mechaniniu būdu, kultivuojant tarpuei-
lius. Svarbu, kad tai būtų atliekama 2–3 cm gylio dirvožemio sluoks-
nyje. Piktžoles naikinant tiek mechaniniu, tiek cheminiu būdu, visa-
da papildomai reikia ravėti rankomis.

Papildomai sėjinukai pradedami tręšti mineralinėmis trąšomis 
jiems masiškai sudygus. Per vegetacijos sezoną tręšiama 4–6 kartus 
kas dvi savaites. Rekomenduojamos spygliuočių sodmenų tręšimo 
normos: N 130–150, P 10–20, K 80–100, Mg 15–25 kg/ha, o lapuo-
čių – N 150–180, P 10–20, K 100–120, Mg 15–25 kg/ha (Skov, 1996). 
Tręšti geriausia chloro neturinčiomis vienanarėmis arba kompleksi-
nėmis trąšomis. Tręšimą azotu reikia baigti iki liepos mėnesio pabai-

gos. Lengvesnes dirvas rugpjūčio mėnesį patartina tręšti kalio, o sun-
kesnes – fosforo trąšomis. Jeigu pagal sėjinukų spyglių spalvą matyti, 
kad trūksta azoto, rugsėjo mėnesį (kad nepradėtų augti) jie gali būti 
nupurkšti azotinių trąšų tirpalu (pvz., 1–2 proc. karbamido). Jeigu 
vasara labai lietinga, tręšimo normos didinamos. Antraisiais sėjinukų 
auginimo metais pirmą kartą tręšiama pumpurams sprogstant. No-
rint išvengti neigiamo kompleksinių trąšų poveikio, reikėtų didinti 
humuso kiekį dirvožemyje, tręšiant kompostais, žemapelkių durpė-
mis, auginti sideratus.

Penkių eilių pasėliuose trąšos išberiamos kultivatoriumi-tręštu-
vu kultivuojant tarpueilius, o padrikuose pasėliuose – panaudojant 
NRU-0,5 ar kitą kabinamą tręštuvą. Tręšti reikia tik sausus augalus, 
nes priešingu atveju galima juos nudeginti. Po to reikia palaistyti.

Nuo neigiamo šalnų poveikio sėjinukai gali būti saugomi laistant 
ir tolygiai uždūminant plotus. Ypač svarbu apsaugoti eglių sėjinukus. 
Sėjinukus reikia pradėti laistyti, kai oro temperatūra dirvos paviršiu-
je nukrenta žemiau 0°C. Per valandą turi būti išpurškiama 2 mm van-
dens. Laistymas nuo šalnų būna efektyvesnis, kai lašų dydis mažesnis 
kaip 4 mm, t. y. laistymo sistemoje reikėtų palaikyti aukštesnį negu 
įprastinis slėgį (per 3 atm.). Tačiau toks laistymo būdas veiksmingas 
esant silpnai ir trumpalaikei šalnai. Jei šalna stipresnė, laukus reikia 
gausiai palaistyti pirmoje dienos pusėje.

Auginant dvimečius pušų sėjinukus, šaknys pakertamos arba pir-
maisiais metais, pradėjus formuotis viršūniniam pumpurui, arba an-
trųjų metų pavasarį 10–12 cm gylyje (vėliau sėjinukai išretinami) ir 
liepos mėnesį, jiems baigus augti į aukštį (12–14 cm gylyje). Augi-
nant sėjinukus eilutėmis, šaknys pakertamos ir vertikaliai. Iškasant 
eglių sėjinukus pavasarį, jų šaknys pakertamos 12–14 cm gylyje, pra-
dėjus formuotis viršūniniam pumpurui (rugpjūčio mėnesį). Auginant 
dvimečius ąžuolų sėjinukus, pagal vienus autorius (Ąžuolo sodmenų 
auginimas..., 1996, 1997), šaknis reikia pakirsti (10–12 cm gylyje) 
pirmaisiais metais (birželio mėn.), kai tik išsiskleidžia pirmoji tikrų 
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lapelių pora, ir antrųjų metų pavasarį (15–17 cm gylyje) bei liepos 
antrojoje pusėje–rugpjūčio pradžioje (8–10 cm atstumu nuo stiebe-
lio). Pagal kitus autorius (Skov, 1996), minėtų sėjinukų šaknis reikia 
pakirsti pirmųjų metų rugpjūčio mėnesio antrojoje (10–12 cm gylyje) 
ir antrųjų metų liepos mėnesio antrojoje pusėje (12–14 cm gylyje). 
Beržų sėjinukų šaknis vertikaliai pakirsti reikia tik tada, jeigu jie augi-
nami per retai eilutėmis. Liepų, klevų sėjinukų šaknis pakirsti būtina 
jau po pirmų auginimo metų, pakartojant kiekvienais vėlesniais me-
tais. Norint sustabdyti sėjinukų augimą į aukštį, šaknys pakertamos 
prieš prasidedant vegetacijai, o jei norima, kad aukščio prieaugis ne-
sumažėtų, jos pakertamos tuoj pat, kai tik pasibaigia stiebelio augi-
mas į aukštį ir šaknys dar nesumedėjusios. Šaknis geriausia pakirsti 
nedelsiant po lietaus arba pakirtus sėjinukus reikia palaistyti.

Nuo spygliakričio, sėjinukų išgulimo ar miltligės naudotini šie 
fungicidai: nuo spygliakričio – „Signum“ (1 kg/ha); nuo išgulimo – 
„Previcur“ (0,15–0,3 proc.), kalio permanganatas (0,3–0,5 proc.); 
nuo miltligės – „Falcon“ (0,15–0,25 proc.). Nuo skleroderiozės pušų 
sodmenys anksti pavasarį nupurškiami „Falcon“ (0,15–0,25 proc.), 
nuo rūdžių – „Falcon“ (0,5–1,0 kg/ha). Nuo grybinių ligų kai kuriose 
šalyse medelynų dirvožemis dezinfekuojamas chemikalais ar van-
dens garais.

Nuo lapus graužiančių kenkėjų naudojamas insekticidas „Karate 
zeon 5CS“ (0,2–0,4 kg/ha). Nuo straubliukų pažeidimų pušų ir eglių 
sodmenų šaknys apdorojamos insekticidu „Actara 25WG“.

Sėjinukų auginimo technologijos pateiktos 2.3 lentelėje (Sodme-
nų auginimo..., 2003).

2.2.11. Sodinukų auginimas
Dažniausiai sodinukai auginami 1–2 metus (1+1; 1+2; 2+1; 

2+2; 2+3). Visų medžių rūšių sėjinukai gali būti persodinami pava-
sarį. Optimalus persodinimo laikas – kai dirvos temperatūra šaknų 
zonoje pasiekia 6–7°C, o pumpurai dar nepradėję sprogti. Pavasari-
nio persodinimo laikotarpį galima pratęsti, laikant iškastus sėjinukus 
ledo ar sniego duobėse, specialiai įrengtose ledainėse, šaldytuvuose. 
Sėjinukus galima sodinti ir vasarą. Pušų, kėnių ir pocūgių sėjinukus 
galima persodinti nuo birželio 15 iki liepos 15 dienos. Birželio arba 
rugpjūčio mėnesiais gali būti persodinami ąžuolai, klevai, uosiai, lie-
pos. Maumedžius galima persodinti tik pavasarį. Auginant eglių so-
dinukus 1,5+1,5, antramečiai sėjinukai persodinami liepos mėnesį 
ir pirmojoje rugpjūčio pusėje. Pastaruoju atveju šiam tikslui galima 
naudoti plotus, kuriuose pavasarį iškasti sodmenys. Po to žemė dir-
bama pagal sideracinio pūdymo sistemą (sideratai susmulkinami 
liepos mėnesio pradžioje, o podirvis supurenamas prieš apariant si-
deratus). Vasarą iškasus sėjinukus, ypač jeigu tai atliekama iki liepos 
mėnesio vidurio, tikslinga sėti sideratus ir kitą pavasarį šį sklypą pa-
naudoti sodmenims auginti.

Sodinukų auginimo technologijos pateiktos 2.3 lentelėje (Sodme-
nų auginimo..., 2003).

 



MIŠKO SĖKLININKYSTĖMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS160 161

Darbų pavadinimas Pušis Eglė Ąžuolas Beržas Juodalksnis c Liepa Sideratai
1 2 3 4 5 6 7 8 9

DIRVOS PARUOŠIMAS
Dirvos kultivavimas ir lyginimas iškasus sodmenis 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 +

Augalinių liekanų ir brokuotų sodmenų rinkimas 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 +

Akmenų rinkimas 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+) 4–5; 8–9 (+)

Giluminis podirvio kultivavimas 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 +

Dirvos kultivavimas ir lyginimas 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 + 4–5; 8–9 +

Arimas 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 + 4–5; 7–10 +

Lysvių darymas 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + 4–5; 7–8 + –

Dirvos kultivavimas ir lyginimas – – – – – – – – – – – – – – 4–5; 7–10 +

SIDERATŲ AUGINIMAS

Cheminės dirvožemio analizės – – – – – – – – – – – – – – 4–5; 8–9 +

Dirvos paruošimas – – – – – – – – – – – – – – 4–5; 8–9 +

Sėklų beicavimas – – – – – – – – – – – – – – 4–5; 8–9 (+)

Sėjimas – – – – – – – – – – – – – – 4–5; 9 +

Tręšimas mineralinėmis trąšomis – – – – – – – – – – – – – – 5–6; 9–10 +

Piktžolių naikinimas herbicidais – – – – – – – – – – – – – – 5–6; 9–10 (+)

Kenkėjų naikinimas insekticidais – – – – – – – – – – – – – – 5–7 (+)

Fungicidų nuo grybinių ligų naudojimas – – – – – – – – – – – – – – 5–7; 9–10 (+)

Sideratų smulkinimas ir negilus įterpimas diskinė-
mis akėčiomis

– – – – – – – – – – – – – – 7–8; 5–6 +

Piktžolių naikinimas herbicidais – – – – – – – – – – – – – – 8; 6–7 (+)

Sideratų arimas – – – – – – – – – – – – – – 9–10; 7–8 +

SĖJINUKŲ AUGINIMAS 1/0

Cheminės dirvožemio analizės 4–5 + 4–5 + 4; 9 + 4; 7 + 4; 7 + 4; 9 + 4; 9 + – –

Dirvos paruošimas 4–5 + 4–5 + 4; 9 + 4; 7 + 4 + 4; 9 + 4; 9 + – –

Sėklų stratifikavimas – – – – – – 4 (+) 4 (+) 2–4 (+) 9–4 + – –

Sėklų mirkymas prieš sėją 4–5 (+) 4–5 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) – – – –

Sėklų beicavimas 4–5 + 4–5 + 4; 10 + – – – – 4; 10 (+) – – – –

Sėjimas padrikai arba eilutėmis 4–5 + 4–5 + 4; 10 + 4; 7 + 4 + 4; 10 + 4; 10 + – –

Sėklų užbėrimas smėliu arba ta pačia žeme 4–5 + 4–5 + 4; 10 + 4; 7 + 4 + 4; 10 + 4; 10 + – –

2.3 lentelė. Pagrindinių miško medžių rūšių sodmenų auginimo technologijos, darbų 

atlikimo laikas (mėn.) ir būtinumas
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Profilaktinis fungicidų nuo grybinių ligų (diegavir-
čio) naudojimas

5–6 (+) 5–6 (+) – – 4–5; 7 (+) 4–5 (+) – – – – – –

Laistymas 4–5 + 4–5 + 5–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + – –

Pavėsinimas 5–6 (+) 5–6 (+) – – 4–8 (+) 4–8 (+) – – – – – –

Pasėlių dengimas 4–5 (+) 4–5 (+) – – 4–8 (+) 4–8 (+) – – – – – –

Piktžolių naikinimas herbicidais 5–9 (+) 5–9 (+) 4–8 (+) – – – – – – – – – –

Piktžolių naikinimas mechanizuotai purenant 
tarpueilius įvairiais padargais

5–9 (+) 5–9 (+) 4–9 (+) 5–9 (+) 5–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) – –

Piktžolių naikinimas ravint 5–9 + 5–9 + 4–9 + 5–9 + 5–9 + 4–9 + 4–9 + – –

Tręšimas mineralinėmis trąšomis 5–8 + 5–8 + 4–8 + 5–8 + 5–8 + 5–8 + 5–8 + – –

Kenkėjų naikinimas insekticidais 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) – –

Fungicidų nuo grybinių ligų naudojimas 5–9 + 5–9 (+) 5–9 + 5–8 (+) 5–8 (+) 5–9 + 5–9 (+) – –

Šaknų pakirtimas 8–9 (+) 8–9 (+) 6; 8–9 + 8–9 (+) 8–9 (+) 9–10 + 9–10 + – –

Tarplysvių giluminis purenimas rudenį 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + – –

Sėjinukų iškasimas, rūšiavimas, paruošimas trans-
portuoti ir laikyti iki jų panaudojimo

4 + – – – – 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + – –

Sėjinukų šaknų trumpinimas 4 + – – – – 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4;10–11 + – –

Sėjinukų šaknų mirkymas spec. tirpaluose 4 (+) – – – – 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) – –

Sėjinukų apdorojimas insekticidais 4 (+) – – – – – – – – – – – – – –

SĖJINUKŲ AUGINIMAS 2/0

Cheminės dirvožemio analizės 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + – –

Laistymas 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + – –

Piktžolių naikinimas herbicidais 4–9 (+) 4–9 (+) – – – – – – – – – – – –

Piktžolių naikinimas mechanizuotai purenant 
tarpueilius įvairiais padargais

4–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) 4–9 (+) – –

Piktžolių naikinimas ravint 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + – –

Tręšimas mineralinėmis trąšomis 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + – –

Kenkėjų naikinimas insekticidais 4–8 (+) 4–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) – –

Fungicidų nuo grybinių ligų naudojimas 4–9 + – – 5–9 + – – – – 5–9 + – – – –

Šaknų pakirtimas 4; 8 + 4; 8–9 (+) 4; 9 + 4; 8–9 (+) 4; 8–9 (+) 4; 8–9 + 4; 8–9 + – –

Sėjinukų genėjimas – – 8–10 (+) – – 8–10 (+) 8–10 + – –

Tarplysvių giluminis purenimas rudenį 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + – –

Sėjinukų iškasimas, rūšiavimas, paruošimas trans-
portuoti ir laikyti iki jų panaudojimo

4 + 4; 7–8 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + – –
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Sėjinukų šaknų trumpinimas 4 + 4; 7–8 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + – –

Sėjinukų šaknų mirkymas spec. tirpaluose 4 (+) 4; 7–8 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) – –

Sėjinukų apdorojimas insekticidais 4 (+) 4 (+) – – – – – – – – – – – –

SODINUKŲ AUGINIMAS 1+1; 1+2; 2+1; 2+2

Cheminės dirvožemio analizės 4 + 4; 7 + 4 (+) 4 + 4 + 4 + 4 + – –

Dirvos paruošimas 4 + 4–5; 7–8 + 4 (+) 4 + 4 + 4 + 4 + – –

Dirvos laistymas prieš persodinimą 4 (+) 4–5;7–8 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) 4 (+) – –

Sėjinukų persodinimas 4 + 4–5;7–8 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + – –

Sodinukų laistymas 4–8 + 4–8 + 4 (+) 4 + 4 + 4 + 4 + – –

Piktžolių naikinimas herbicidais 4–8 (+) 4–8 (+) – – – – – – – – – – – –

Piktžolių naikinimas mechanizuotai purenant 
tarpueilius įvairiais padargais

4–9 + 4–9 + 4–9 (+) 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + – –

Piktžolių naikinimas ravint 4–9 + 4–9 + 4–9 (+) 4–9 + 4–9 + 4–9 + 4–9 + – –

Tręšimas mineralinėmis trąšomis 4–8 + 4–8 + 4–8 (+) 4–8 + 4–8 + 4–8 + 4–8 + – –

Kenkėjų naikinimas insekticidais 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) 5–8 (+) – –

Fungicidų nuo grybinių ligų naudojimas 5–9 + – – 5–9 + – – – – 5–9 + – – – –

Šaknų pakirtimas 4; 8–9 (+) 4; 8–9 (+) 4; 8–9 (+) 8–9 (+) 8–9 (+) 4; 8–9 (+) 4; 8–9 (+) – –

Sodinukų genėjimas – – 10–11 (+) – – 10–11 (+) 10–11 (+) – –

Tarplysvių giluminis purenimas rudenį 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + 9–10 + – –

Sodinukų iškasimas, rūšiavimas, paruošimas 
transportuoti ir laikyti iki jų panaudojimo

4; 9; 10–11 + 4; 9; 10–11 + 4; 10–11 (+) 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + – –

Sodinukų šaknų trumpinimas 4; 9; 10–11 + 4; 9; 10–11 + 4; 10–11 (+) 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + 4; 10–11 + – –

Sodinukų šaknų mirkymas spec. tirpaluose 4; 9; 10–11 (+) 4; 9; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) 4; 10–11 (+) – –

Sodinukų apdorojimas insekticidais 4; 9; 10–11 (+) 4; 9; 10–11 (+) – – – – – – – – – – – –

Pastabos:
+ – darbas būtinas;
(+) – darbą atlikti prireikus;
–   – darbas nereikalingas (arba reikalingas išskirtiniais atvejais), nenustatyta.  
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Vasarą persodinamų visų medžių rūšių sėjinukų šaknys turi būti 
prieš savaitę pakertamos (10–12 cm gylyje). Per savaitę sėjinukai pa-
siruošia auginti šaknis ir persodinti greičiau prigyja naujoje vietoje. 
Iškasti sėjinukai rūšiuojami, pašalinant nekokybiškus. Po to jie su-
skaičiuojami, sudedami į dėžes ir transportuojami į sodinimo ar laiki-
no laikymo vietą. Pageidautina šaknis suvilgyti molio ir mėšlo tyrėje 
arba agricol bei agrogel tirpaluose. Iškastus sėjinukus reikia saugoti 
nuo tiesioginių saulės spindulių.

Dirva sodinukams auginti ruošiama taip pat, kaip ir sėjinukams. 
Sodinama į drėgną, bet nešlapią dirvą 0,5–1 cm giliau, nei augo prieš 
iškasant. Sėjinukų šaknys turi būti neužlenktos. Geriausia, kai visi iš-
kasti sėjinukai pasodinami tą pačią dieną. Pasodinti sodmenys tuoj 
pat palaistomi, o vasarą dar vieną savaitę laistomi kasdien. Per sa-
vaitę sodinukai prigyja naujoje vietoje ir vėliau laistomi tik tada, kai 
visiško imlumo dirvožemio drėgmė šaknų zonoje sumažėja perpus. 

Pušų sėjinukai dažniausiai persodinami pavasarį, bet jeigu rei-
kėtų didesnių trimečių sodinukų, galima sodinti ir vasarą. Auginant 
dvimečius pušų ar juodalksnių ir trimečius eglių sodinukus viename 
hektare sodinama 430 tūkst. vnt. sėjinukų – apie 70–75 vnt./m2 (lys-
vėje 5 eilės). 

Vasarą persodinti sodinukai papildomai tręšiami mineralinėmis 
trąšomis pagal tą pačią pirmamečių sėjinukų tręšimo schemą. Antrus 
metus auginamų sodinukų tręšimo schema tokia pati, kaip ir antra-
mečių sėjinukų.

Auginant sodinukus, piktžolės naikinamos tarpueilių kultiva-
toriumi, išilginiu ir skersiniu purentuvu purenant dirvos paviršių, 
paeiliui tai vienu, tai kitu mechanizmu. Piktžoles reikia naikinti tik 
joms sudygus, nes piktžolėms paaugus purentuvus naudoti neefek-
tyvu. Kultivuojant tarpueilius purenama 2–3 cm gyliu. Piktžolių sė-
klos dygsta tik tada, kai jos yra ne giliau kaip 3–5 cm nuo dirvos pa-
viršiaus, todėl kultivuojant reikia stengtis neišversti į dirvos paviršių 
giliau esančių piktžolių sėklų. Piktžolės, kurių nepavyksta sunaikinti 

mechanizuotai, išravimos rankomis. Prireikus pavasarį prieš sprogs-
tant eglių pumpurams arba pasibaigus vegetacijos sezonui piktžoles 
galima nupurkšti raundapu (1,5–2 l/ha).

Eglių ir pušų (1+2) sodinukų šaknys pakertamos (12–14 cm gyly-
je) antraisiais auginimo metais, kai jie baigia augti į aukštį ir pradeda 
formuoti viršūninį pumpurą. 

Auginant didelius paprastųjų ąžuolų sodinukus būtina trumpinti 
šoninius ūglius ar genėti, taip pat ir vertikaliai pakirsti šaknis tarpuei-
liuose. Mažalapių liepų ir paprastųjų klevų antramečius ir vyresnius 
sodmenis būtina genėti, paliekant vieną stiebelį.

Pušų sodinukams nuo spygliakritės, ąžuolų – nuo miltligės naudo-
jami tie patys fungicidai, kaip ir sėjinukų laukuose. Nuo amarų ar spy-
glius bei lapus graužiančių kenkėjų naudojami insekticidai, kaip ir sė-
jinukams, instrukcijose nurodytomis koncentracijomis (Žiogas, 2000).

2.2.12. Sodmenų kokybės reikalavimai 
Sodmenų kokybė vertinama vizualiai ir matuojant. Vizualiai ver-

tinama: 

- sodmenų gyvybingumas;
- šaknų sistemos išsivystymas;
- sumedėjimas;
- pažeidimai;
- stiebelio forma, šakotumas.

Sodmenys laikomi nekokybiškais, jeigu yra bent vienas iš šių išvar-
dytų defektų:

- matyti neužgijusios arba nesurandėjusios žaizdos, išskyrus žaiz-
das, padarytas šalinant nereikalingus ūglius, taip pat žaizdas ant 
šakučių;

- apatinė stiebelių dalis prie šaknies kaklelio išlinkusi daugiau 
kaip 30°;
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- daugiau nei 1 stiebelis;
- daugiau nei vienas paskutiniųjų metų viršūninis ūglis (išskyrus 

ąžuolų sodmenis);
- nesumedėję ūgliai ir neišsivystę viršūniniai pumpurai;
- ūgliai be viršūninio pumpuro (išskyrus vegetacijos metu iškastus 

sodmenis);
- dideli, sodmenų gyvybingumui pavojingi, paskutiniųjų metų 

ūglio spyglių pažeidimai;
- pažeistas šaknies kaklelis;
- labai susisukusi arba užlenkta pagrindinė šaknis (išskyrus iš gy-

vašakių išaugintus sodmenis);
- sodmenys be šoninių šaknų arba labai sužalotos šoninės šaknys;
- sodmenys, pažeisti ligų bei kenkėjų (kai spyglių nugraužimai 

viršija 20 proc., šaknų ir stiebelio paviršiaus – 10 proc., pagrindi-
nės šaknies ir stiebelio perimetro – 30 proc.);

- sodmenys su pastebimais pažeidimais, atsiradusiais dėl netinka-
mo jų laikymo iškasus (perdžiūvę, perkaitę, surūgę, apipuvę);

- sodmenų šaknų masė mažesnė kaip  1/3 antžeminės dalies masės.
Minimalūs sodmenų matmenų reikalavimai pateikti 2.4 lentelėje.
Sodmenims su uždara šaknų sistema netaikomi 2.4 lentelėje pa-

teikti minimalūs matmenys. Šių sodmenų aukštis neturėtų viršyti: 
spygliuočių – daugiau kaip 2,5 karto, lapuočių – 4,5 karto konteinerio 
aukščio. Sodmenys turi turėti kuokštinę šaknų sistemą. Šaknų skeletą 
turi sudaryti pagrindinė šaknis su taisyklingu nulaibėjimu ir visame jos 
ilgyje atsišakojančiomis šoninėmis šaknimis. Konteinerių tipas ir dydis 
turi būti toks, kad būtų galima išvengti šaknų sistemos deformavimo. 
Šaknų sistema negali būti spiralės arba kamuolio formos.

 

2.4 lentelė. Minimalūs realizuojamų sodmenų, auginamų atvirame grunte,  matmenų 

kokybės reikalavimai

Medžių rūšies arba genties pavadinimas Amžius, m.

Minimalūs matmenys

antžeminės 
dalies aukš-

tis, cm

šaknies ka-
klelio storis, 

mm

1 2 3 4

SPYGLIUOČIAI

Paprastoji pušis
Pinus sylvestris L.

1 6 2

2 10 3

3 20 5

1+1 8 3,5

1+2; 2+1 15 5

Paprastoji eglė
Picea abies (L.) H. Karst.

2 14 2,5

3 24 4

1+1; 1+2; 2+1; 
1,5+1,5

20 4

1,5+2,5; 2+2 25 5

2+3 40 6

Maumedis
Larix sp.

1 10 2,5

1+1; 2 20 4

1+2 35 5

Kalninė pušis
Pinus mugo Turra

2 8 2,5

2+1; 1+2 15 3,5

2+2 20 4

LAPUOČIAI

Paprastasis ąžuolas
Quercus robur L.

1 15 4

2 25 5

3 40 5

4 60 7

1+2; 2+1 40 5

1+3; 2+2 50 6

2+3; 3+2 70 9

Bekotis ąžuolas
Quercus petraea Liebl.

1 15 4

2 30 5

1+2; 2+1 45 6

2+2 60 8
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Paprastasis bukas
Fagus sylvatica L.
Paprastasis skroblas
Carpinus betulus L.

1 10 3

2; 1+1 25 4

1+2; 2+1 35 5

1+3; 2+2 45 6

Beržas 
Betula sp.

1 15 2

2; 1+1; 1,5 30 3

Paprastasis uosis 
Fraxinus excelsior L.

1 10 3

2 35 6

1+1 30 6

1+2; 2+1 50 9

Paprastasis klevas
Acer platanoides L.

1 10 3

2 40 6

1+1 25 5,5

1+2; 2+1 60 8

Juodalksnis
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

1 15 3

2; 1+1 40 7

Mažalapė liepa
Tilia cordata Mill.

1 10 3

2 30 4

1+1 30 5

1+2; 2+1 50 7

Kalninė guoba
Ulmus glabra Huds.

1 10 3

2 30 5

3 60 8

1+1 30 7

1+2; 2+1 50 6

Paprastasis skirpstas
Ulmus carpinifolia Gleditsch.
Paprastoji vinkšna
Ulmus laevis Pall.

1 10 3

1+1 25 5

1+2 45 6

Drebulė
Populus tremula L.

1 20 4

Pastaba: amžiaus pirmasis skaičius rodo sėjinukų, o antrasis – sodinukų auginimo trukmę.

2.2.13. Sodmenų apskaita
Medelynuose auginamų sodmenų kiekiui ir kokybei nustatyti 

atliekama jų apskaita (inventorizacija). Sodmenys apskaitomi pagal 
grupes: sėjinukai ir įsišaknijusios sodmeninės augalų dalys miškui 
veisti; sodinukai miškui veisti; dekoratyviniai sodmenys. Sodmenys 
apskaitomi kasmet, pasibaigus vegetacijai iki spalio 31 d. Šį darbą 
vykdo miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija.

Vadovaujantis Miško sodmenų kokybės reikalavimais įvertinama 
miško sodmenų kokybė: jie skirstomi į kokybiškus ir nekokybiškus. Jei-
gu kokybės reikalavimus atitinkantys miško sodmenys apskaitos plote 
sudaro iki 25 proc., jie visi įtraukiami į apskaitą kaip neatitinkantys ko-
kybės reikalavimų. Šiuo atveju nustatomas tik bendras jų kiekis.

Apskaita atliekama pagal medžių ir krūmų rūšis, sodmenų amžių 
(sėjinukų, įsišaknijusių sodmeninių augalų dalių ir sodinukų), taip 
pat pagal jų paskirtį (miško ar dekoratyviniams želdiniams) ir kilmę. 
Sodmenys skaičiuojami ne mažesnėse kaip 0,2 m2 ploto apskaitos 
aikštelėse, jas visame plote išdėstant tolygiai.

Sėjinukai skaičiuojami taip: kai sėjinukai sudygę tolygiai, jie skai-
čiuojami ne mažiau kaip 24 apskaitos aikštelėse, o kai sudygę netoly-
giai, – ne mažiau kaip 37 apskaitos aikštelėse.

Sodinukai ir įsišaknijusios sodmeninės augalų dalys skaičiuojamos 
taip: kai sodinukai ir įsišaknijusios sodmeninės augalų dalys sudaro 
iki 100 tūkst. vnt./ha ir plotas mažesnis kaip 0,01 ha, jie skaičiuojami 
ištisai; kai šie sodmenys sudaro daugiau kaip 100 tūkst. vnt./ha, jie 
skaičiuojami ne mažiau kaip 19 apskaitos aikštelių.

Sėjinukų, įsišaknijusių sodmeninių augalų dalių ir sodinukų plotai 
apskaitomi 0,001 ha tikslumu. Miško sodmenys apskaitomi tūkstan-
čiais vienetų, o dekoratyviniai sodmenys ir sodmenys, išauginti kontei-
neriuose, – vienetais. Atliekant sodmenų apskaitą leidžiamos skaičiavi-
mo paklaidos: miško sėjinukų – 10 proc.; miško sodinukų, įsišaknijusių 
sodmeninių augalų dalių ir dekoratyvinių sodmenų – 5 proc. 
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Pirmaisiais metais apskaitytų lapuočių sėjinukų auginimo išeiga 
iki jų persodinimo ar iškasimo momento ir antraisiais metais apskai-
tytų lapuočių, pirmaisiais metais apskaitytų spygliuočių, visų medžių 
ir krūmų rūšių įsišaknijusių sodmeninių augalų dalių turi būti ne ma-
žesnė kaip 70 proc. Persodinus sėjinukus arba įsišaknijusias sodme-
nines augalų dalis, visų medžių ir krūmų rūšių išauginimo išeiga turi 
būti ne mažesnė kaip 80 proc. persodinto jų kiekio.

Sodmenų apskaitos duomenys įrašomi į medelyno korteles, so-
dmenų inventorizacijos darbinius žiniaraščius, sodmenų inventori-
zacijos aprašus. 

2.2.14. Sodmenų iškasimas, laikymas ir pervežimas 
Iškasami tik visiškai baigę arba dar nepradėję vegetuoti sodme-

nys. Pavasarį jie pradedami kasti, kai iš dirvos visiškai išeina pašalas.
Rudenį lapuočių medžių sodmenis galima iškasti tik tada, kai jų 

lapai visiškai pakeičia spalvą. Rudenį iškasami lapuočių medžių ir 
maumedžių sodmenys, jei jie laikomi per žiemą iki pavasario prikas-
ti, turi būti be lapų (spyglių), o ūgliai – visiškai sumedėję.

Prieš iškasant sodmenis rekomenduojama pakirsti šaknis. Prieš 
sodinimą patrumpinamos tik šoninės šaknys.

Sodmenys gali būti iškasami lankenomis, plūgais (beverstuviais), 
mašinomis ir kombainais. Tiek sėjinukų, tiek sodinukų šaknims iš dir-
vožemio išlaisvinti dažnai naudojama danų įmonės „Egedal“ vibraci-
nė sodmenų iškasimo mašina, kurios darbinis plotis pritaikytas 1 m 
pločio lysvei. Iškelti į paviršių sodmenys išrenkami rankomis.

Iškastus sodmenis būtina apsaugoti nuo saulės, vėjo ir šalčio pa-
žeidimų, tuoj pat sudėti į lauko konteinerius arba laikinai prikasti jų 
iškasimo vietose. Lauko konteineriai uždengiami drėgmę sulaikančia 
medžiaga (brezentu, veltiniu arba stora drobe). Norint išvengti ligų 
pažeidimų, prikastus spygliuočių sodmenis galima laikyti ne ilgiau 
kaip 1 savaitę. Ilgiau laikyti galima tik šaldytuvuose, kuriuose regu-

liuojama drėgmė ir temperatūra. Juose sodmenys turi būti supakuoti 
į specialią tarą arba apipurkšti transpiraciją mažinančiomis medžia-
gomis (antitranspirantais).

Iškasti sodmenys rūšiuojami jų iškasimo vietose sodmenų saugy-
klose arba rūšiavimo patalpose. Išrūšiuoti sodmenys surišami į ryšu-
lius. Viename ryšulyje gali būti tik vienos sodmenų siuntos sodme-
nys. Sodmenų skaičius ryšuliuose parenkamas atsižvelgiant į jų dydį, 
kad būtų patogu juos transportuoti.

Sodmenų šaknys medelynuose arba prieš sodinant turi būti mir-
komos molio ir mėšlo tyrėje arba agricol bei agrogel ir kituose tirpa-
luose, skirtuose šaknims apsaugoti nuo išdžiūvimo.

Sodmenų laikymo iškasimo ir sodinimo vietose trukmė skiria-
si. Trumpalaikis laikymas – tai iškastų spygliuočių medžių rūšių so-
dmenų laikymas jų auginimo vietose iki 1 savaitės, lapuočių medžių 
rūšių – iki 2 savaičių, o sodinimo vietose – spygliuočių medžių rūšių 
iki 2 savaičių, lapuočių medžių rūšių iki 4 savaičių. Ilgalaikis laiky-
mas – tai sodmenų laikymas specialiose vietose visą rudens ir žiemos 
periodą iki kitos vegetacijos.

Sodinimo vietose uždaruose konteineriuose arba dėžėse laikomi 
sodmenys turi būti apsaugoti nuo šutimo.

Trumpalaikiam sodmenų laikymui parenkamos vietos, apsaugo-
tos nuo tiesioginių saulės spindulių ir užpylimo vandeniu, taip pat so-
dmenys turi būti apsaugoti nuo graužikų ir žvėrių pažeidimo. Laikant 
sodmenis duobėse, jų gylis turi būti toks, kad ne mažiau kaip 2/3 
sodmens aukščio būtų duobėje. Į jas sodmenys dedami palaidi arba 
surišti į ryšulėlius, šaknų vietoje negali likti didelių tuščių erdvių, so-
dmenų šaknys užpilamos 5–10 cm storio žemės sluoksniu. Lapuočių 
sodmenų stiebeliai iš dalies gali būti užpilti žemėmis. Sodmenys už-
dengiami eglišakėmis arba lapuočių medžių paklote (lapais). Esant 
sausam orui, sodmenys palaistomi. Būtina užtikrinti, kad laistant ne-
būtų nuplaunami žemės likučiai nuo smulkių sodmenų šaknų.

Sodmenims prikasti parenkami lengvos granuliometrinės sudė-
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ties dirvožemiai. Netinka sunkios, užmirkstančios dirvos, kuriose au-
galų šaknys sulimpa ir gali supūti. Prikasti parinktos vietos turi būti 
pavėsyje. Sodmenys su uždara šaknų sistema laikomi pavėsyje, drė-
gmės kiekis substrate kontroliuojamas ir pagal poreikį palaistoma. 
Specialiuose maišuose sodmenis galima laikyti iki 2 savaičių.

Kai planuojama laikyti ilgą laiką (ilgiau nei 2 savaites), sodme-
nys dedami į sniego ledo saugyklas, rūsius, šaldytuvus. Šaldytuvuose 
galima laikyti visų medžių rūšių sodmenis. Jie turi būti ramybės bū-
senos, suvežti sausi ir atvėsinti. Šaldytuvuose santykinė oro drėgmė 
turi būti ne mažesnė kaip 96 proc. (laikant sudėtus į specialius mai-
šus, oro drėgmė gali būti mažesnė), temperatūra – artima 0 ºC (gali 
svyruoti nuo –2 iki 2 ºC). Laikant sodmenis šaldytuvuose ilgiau kaip 
8 savaites, reikia juos apipurkšti arba apdūminti fungicidais.

Į šaldytuvus, sniego ledo saugyklas, rūsius sudėti sodmenys turi 
turėti etiketes, kuriose nurodoma sodmenų rūšis, amžius, kilmė, kie-
kis ir iškasimo ar rūšiavimo data.

Sodmenys pervežami specialiuose maišuose arba pakuotėse, sie-
kiant apsaugoti juos nuo išdžiūvimo. Sodmenys gali būti pervežami 
ir dėžėse, prieš tai jų dugną išklojus drėgnomis pjuvenomis, durpė-
mis, kiminais ar kitomis drėgmę sulaikančiomis medžiagomis. Dėžės 
transportuojant gali būti kraunamos viena ant kitos. Sodmenys taip 
pat gali būti dedami tiesiai į transporto priemonę, apsaugant šaknis 
nuo išdžiūvimo.

Vežant ilgiau nei 6 valandas į dėžes arba maišus nesupakuotus 
spygliuočių sodmenis, tarp jų paliekami oro kanalai, šitaip išvengiant 
sušutimo. Tam gali būti naudojamos eglės šakutės, šiaudai arba kitos 
medžiagos. Pervežant būtina stebėti, ar sodmenys nedžiūna.

Sodmenys su uždara šaknų sistema pervežami konteineriuose, ku-
riuose jie augo, taip pat sudėti į dėžes arba į mašinos kėbulą. Mašinos 
kėbule sodmenys statomi vertikaliai. Nedideliais atstumais sodmenis 
su uždara šaknų sistema galima pervežti ir suguldytus mašinos kėbu-
le, tačiau jie turi būti apsaugoti nuo sužalojimo.

Pervežami sodmenys uždengiami brezentu arba kita panašia me-
džiaga.

2.2.15. Energinės priemonės, mašinos ir mechanizmai 
Daigynų ir medelynų techniką galima suskirstyti į 3 grupes: 1) 

traktoriai; 2) žemės ūkio paskirties mašinos ir mechanizmai; 3) spe-
cialios medelynų mašinos ir mechanizmai. Traktorių, mašinų ir me-
chanizmų poreikiai priklausomai nuo medelyno dydžio pateikiami 
2.5 lentelėje (Zinkevičius, 2003). Mažuose medelynuose mechaniz-
mai naudojami neefektyviai ir nuo to priklauso jų išlaikymo išlaidos 
bei sodmenų savikaina.

2.5 lentelė. Traktorių, mašinų ir mechanizmų poreikiai įvairaus dydžio medelynuose

Eil.
Nr. Pavadinimas

Mechanizmų skaičius, 
esant medelyno plotui 
10 ha 30 ha >50 

ha

1 2 3 4 5

1 Automašina, 5 vietų, su atviru kėbulu 1 1 1

2 Traktoriai, 60–80 AG, 4x4 2 3 7

3 Traktoriai, 40–60 AG, 4x2 – 1 3

4 Traktorinė priekaba, dviašė 1 1 1

5 Traktorinė priekaba, vienaašė – – 1

6 Apverčiamasis plūgas, 3 korpusų su arimo volu 1 1 1

7 Kultivatorius, 4 m su lyginimo lenta 1 1 1

8 Grūdų sėjamoji 1 1 1

9 Sideratų smulkintuvas 1 1 1

10 Lėkštinės akėčios 1 1 1

11 Virbalinės akėčios 1 1 1

12 Mineralinių trąšų barstytuvas (ištisinis) 1 1 1

13 Organinių trąšų kratytuvas 1 1 1

14 Pesticidų purkštuvas, 8 m pločio 1 1 1

15 Gilusis podirvio kultivatorius, 3 noragų 1 1 1
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16 Šienapjovė (diskinė) 1 1 1

17 Sėjamoji smulkioms ir stambios sėkloms sėti 
(„Egedal“)

1 1 1

18 Vagučių darymo padargas 1 1 1

19 Universalus rėmas su tarpueilių priežiūros 
kultivatoriumi, tręštuvu, pesticidų purkštuvu 
(„Egedal“)

1 2 5

20 Šaknų pakirtimo peilis („Egedal“) 1 1 1

21 Šaknų pakirtimo mašina („Egedal“) 1 1 1

22 Smėlio barstytuvas („Egedal“) 1 1 1

23 Sodinimo mašina, 5 eilių („Egedal“) 1 3 6

24 Vibracinė sodmenų iškasimo mašina („Egedal“) 1 2 4

25 Išilginis purentuvas („Egedal“) 1 1 1

26 Skersinis purentuvas („Egedal“) 1 1 1

27 Lysvių darymo kultivatorius su lyginimo lenta ir 
volu (1,3 m pločio)

1 1 1

28 Volų rinkinys (lygus, briaunotas, Kembridžo), 
1,3 m pločio

1 1 1

29 Priekaba vamzdžiams vežioti 2 4 8

Mašinos ir mechanizmai, kurie per vegetacijos sezoną naudojami 
keletą ar keliolika kartų, turi būti medelyne. Sėjamoji sėkloms sėti, 
smėlio barstytuvas per metus naudojami tik vieną kartą, todėl galėtų 
aptarnauti kelis medelynus. Be to, neturint sodinamosios, sėjinukų 
sodinimą galima pusiau mechanizuoti – vagutės daromos mechani-
zuotai (vagotuvu), o sodinama rankomis.

2.3. SODMENŲ SU UŽDARA ŠAKNŲ SISTEMA 
       AUGINIMAS

2.3.1. Privalumai ir trūkumai
Sodmenys su uždara šaknų sistema ateityje užims vis didesnę dalį 

bendrame išaugintų sodmenų kiekyje. Tai priklauso nuo daugelio 
privalumų, lyginant su sodmenų auginimu atvirame grunte (Kruss-
mann, 1997):

- sodmenų auginimas konteineriuose nepriklauso nuo dirvože-
mio, jie gali būti auginami ir nepalankiuose auginti dirvože-
miuose (pH, dirvos struktūra);

- auginant sodmenis su uždara šaknų sistema mažiau teršiama 
gamta;

- šie sodmenys išauginami per daug trumpesnį laiką;
- kai kurios medžių rūšys sunkiai dauginamos atvirame grunte, jas 

auginti galima tik kontroliuojamo klimato sąlygomis;
- sodmenų su uždara šaknų sistema auginimą mažiau riboja ter-

minai;
- šių sodmenų išlikimo galimybės miško želdiniuose didesnės nei 

sodmenų su atviromis šaknimis;
- miško želdiniuose naudojant sodmenis su uždara šaknų sistema 

pailgėja želdinimo sezonas;
- konteineriuose auginant sodmenis, jų kiekis iš ploto vieneto yra 

daug didesnis negu sodmenų atviromis šaknimis;
- auginant sodmenis su uždara šaknų sistema galimas didesnis 

darbų mechanizacijos lygis.
Sodmenys su uždara šaknų sistema turi ir trūkumų:
- jų auginimas brangesnis: reikalinga speciali įranga, konteineriai, 

laistymo sistemos, specialus substratas ir trąšos;
- jie turi būti intensyviau prižiūrimi, nes augalo šaknys vystosi už-

daroje erdvėje – konteineryje ir gali greičiau pritrūkti drėgmės 
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ar maistmedžiagių;
- būtina utilizuoti panaudotus konteinerius;
- perauginti konteineriuose sodmenys sunkiau vysto šaknų siste-

mą pasodinti miško želdiniuose. Neigiama deformuotų šaknų 
įtaka medelių augimui pasireiškia tik po ilgo laiko (tai ypač ak-
tualu pušų želdiniams).

2.3.2. Medelynų planavimas ir projektavimas 
Medelyno konteinerizuotiems sodmenims auginti įrengimas rei-

kalauja daug darbo ir finansinių sąnaudų. Jo įrengimo kaina priklau-
so nuo kelių veiksnių, iš kurių svarbiausi – technologinio proceso 
automatizacija, medelyno vieta (dislokacija), pasirinkta sodmenų 
auginimo technologinė schema ir konteinerių tipas. Skiriami trys 
planavimo ir projektavimo darbų etapai.

Pirmas planavimo ir projektavimo etapas apima darbų mechani-
zavimo lygio ir vietos parinkimą. Pagal darbų mechanizacijos lygį ga-
limi įvairūs medelynų variantai (2.6 lentelė).

2.6 lentelė. Darbų mechanizavimo variantai (pagal V. Suchocką)

Paprastasis variantas Tobulas automatizuotas variantas
1. Konteineriai į technologinę liniją paduodami 

rankomis
1. Konteineriai į technologinę liniją paduodami 

automatiniu įrenginiu

2. Taikomas paprastesnis kasečių pripildymo ir 
sėjimo linijos modelis. Po sėjos konteineriai 
nelaistomi

2. Didelio našumo kasečių pripildymo linija ir 
sėjamoji. Konteineriai palaistomi prieš juos 
išvežant į šiltnamį

3. Auginant šiltnamyje konteineriai statomi 
ant grunto, todėl reikalingas įrenginys 
šaknims apipjaustyti. Šaknų apipjaustymas 
neigiamai veikia sėjinukų augimą ir jų prigiji-
mą miško želdiniuose

3. Auginant šiltnamyje konteineriai statomi 
ant padėklų, t. y. sėjinukai auga pakelti nuo 
žemės  paviršiaus ir šaknys neišlenda už 
konteinerio ribų. Formuojasi gera šaknų 
sistema

4. Sezoninis šiltnamis, be šildymo, dengtas 
vienu plėvelės sluoksniu. Pradėti auginti 
sodmenis galima tik prasidėjus vegetacijos 
periodui 

4. Šildomas šiltnamis, dengtas dvisluoksne 
plėvele su automatine vėdinimo sistema. 
Sodmenis galima pradėti auginti jau anksti 
pavasarį. Šildomame šiltnamyje per metus 
gali būti išauginamos dvi arba trys sodme-
nų rotacijos 

5. Paprasta laistymo sistema šiltnamyje ir 
lauko aikštelėse

5. Mobili laistymo sistema šiltnamyje ir lauko 
aikštelėse 

6. Sodmenims išimti iš konteinerių naudoja-
mas tik jų iškėlimo įrenginys. Visos kitos 
operacijos atliekamos rankomis

6. Sodmenims išimti iš konteinerių naudojami 
visi reikalingi įrenginiai ir transportavimo 
linijos 

7. Paprastas plovimo įrenginys 7. Kompleksinis konteinerių valymo, plovimo 
ir dezinfekavimo įrenginys  

Parenkant medelynui vietą svarbiausias dėmesys turi būti kreipia-
mas į šiuos veiksnius:

- potencialūs sodmenų pirkėjai ir teritorijos, kuriose tikslinga miš-
kui želdinti naudoti sodmenis su uždara šaknų sistema;

- atstumas iki gyvenviečių, galimybė rasti darbininkų;
- atstumas iki kelių ir komunikacinių tinklų;
- aplinkos sąlygos, metinis kritulių kiekis, sniego dangos storis, ve-

getacijos periodo trukmė;
- vietovės padėtis ir konfigūracija, reljefas, nuolydis, nelygumai;
- dirvožemio tipas, jo laidumas, poreikis sausinti;
- esami ir potencialūs vandens šaltiniai, galintys aprūpinti mede-

lyną technologiniu vandeniu;
- elektros šaltiniai ir jų pakankama galia;
- atstumas iki sėklų saugyklų ir jų paruošimo sėjai.

Priimant sprendimą kiekvienas punktas įvertinamas pagal formu-
lę „palanku / nepalanku“. Jeigu didžioji dalis šių veiksnių įvertinami 
kaip nepalankūs, turi būti atsisakoma investicijų.

Antrame medelyno planavimo ir projektavimo etape nustato-
mos technologinės ir organizacinės sąlygos. Pirmiausia reikia numa-
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tyti planuojamų auginti sodmenų kiekį, jų rūšinę sudėtį, atskirų rūšių 
ir parametrų sodmenų auginimo ciklus, jų auginimo klimato sąlygas. 
Po to pasirenkama sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo tech-
nologinė schema ir konteinerių tipas. Konteinerių tipas turi įtakos 
pasirenkamų šiltnamių tipui, lauko aikštelių ir laistymo sistemos dy-
džiui. Atliekami tikslūs skaičiavimai nustatant:

- konteinerių kiekį, reikalingą visai planuojamai produkcijai au-
ginti, atsižvelgiant į įmanomą konteinerių užimtumą;

- šiltnamių plotą;
- atvirų lauko aikštelių plotą;
- technologinio vandens kiekį, atsižvelgiant į vidutinį ir ekstrema-

lų paros poreikį;
- vandens rezervuaro dydį, arba vandens atsargas 4–5 dienoms;
- orientacinį elektros energijos poreikį;
- sėklų poreikį;
- sodmenų tręšimo technologiją ir pagal ją trąšų poreikį. 

Vėliau atsižvelgiant į šią informaciją nustatoma:

- gamybinių pastatų plotas ir jų dydis;
- administracinių ir sandėliavimo patalpų dydis;
- šiltnamių tipas, kiekis, techninė įranga juose ir jų išdėstymas te-

ritorijoje;
- atvirų aikštelių dydis, kiekis ir jų išdėstymas, laistymo sistemų 

įrengimas jose;
- kelių tinklas;
- perteklinio vandens nuvedimo ir pašalinimo būdai;
- vandens rezervuarų dydis, kiekis ir jų išdėstymas;
- gamybos procesų mechanizavimo ir automatizavimo lygis;
- šaldymo patalpos sėkloms ir sodmenims laikyti dydis.

Pagal šią informaciją patikslinamas medelyno mechanizacijos ir 
automatizacijos lygis. Kuo planuojamos didesnės išauginamos pro-

dukcijos apimtys, tuo didesnis mechanizacijos ir automatizacijos ly-
gis pateisinamas ekonomiškai. Tai svarbu dėl konteinerių pripildymo 
ir sėjimo linijos, transporto priemonių, klimato kontrolės sistemos, 
sodmenų augimo ir apsaugos stebėsenos sistemos parinkimo. 

Technologinės ir organizacinės sąlygos svarbios priimant sprendi-
mą, ar konkrečioje vietoje galima steigti medelyną, kuriame bus augi-
nami sodmenys su uždara šaknų sistema. Šiame etape gali išryškėti, 
kad dėl tam tikrų priežasčių medelyno steigti negalima, nes nėra gali-
mybės patenkinti svarbius medelyno poreikius (pvz., nepakankamas 
vandens šaltinis, mažos galios elektros tinklas, teritorijoje neįmano-
mos statybos). Tokiu atveju reikia rinktis kitą vietą medelynui steigti.

 
Trečias medelyno planavimo ir projektavimo etapas – tech-

ninio projekto parengimas. Tai turi atlikti projektavimo organiza-
cijos. Šiame etape sudaroma ir detali projekto sąmata, į kurią ypa-
tingą dėmesį turi atkreipti projekto užsakovas. Vienas iš svarbiausių 
punktų – planuojamos amortizacinės išlaidos. Jos pirmus 10 metų 
bus didžiausios, tačiau neturėtų viršyti 30 proc. Jeigu amortizacinės 
išlaidos viršija šią ribą, reikia ieškoti pigesnių technologinių spren-
dimų, leidžiančių sumažinti investicijų dydį. Priešingu atveju augi-
namos produkcijos kaina bus didelė, o sodmenys – nekonkurencingi 
(Sobczak, 1992).

2.3.3. Sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo 
technologinės schemos parinkimas 

Sodmenys su uždara šaknų sistema auginami specializuotuose 
medelynuose. Technologinis šių sodmenų auginimo procesas apima 
auginimą šiltnamiuose ir atvirose lauko aikštelėse. Žiemos metu so-
dmenys gali būti laikomi atvirose aikštelėse arba specialiuose šaldy-
tuvuose.
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1 milijonui sodmenų išauginti reikia apie 2 000–2 500 m2 šiltna-
mių ploto ir apie 3 000 m2 ploto atvirų lauko aikštelių. Šiltnamiai, 
lauko aikštelės ir sodmenų saugojimo patalpos turi būti suprojektuoti 
taip, kad būtų kuo mažesnis sodmenų pervežimas. Medelyne visada 
turi būti papildomo ploto, kuris galėtų būti naudojamas šiltnamių 
plėtrai ar atviroms lauko aikštelėms, padidėjus sodmenų poreikiui. 

Šiuo metu labiausiai ištobulinta pušų ir eglių sodmenų su uždara 
šaknų sistema auginimo technologija. Ši technologija geriausiai išplė-
tota Skandinavijos šalyse. Tačiau Vidurio ir Pietų Europoje didelę dalį 
medynų rūšinės sudėties užima lapuočiai medžiai. Šių medžių rūšis 
auginti konteineriuose gana sudėtinga, reikia daug rankų darbo. Be 
to, išeiga mažesnė negu spygliuočių. Lapuočių auginimo technologija 
tobulinama, ieškoma technologinių sprendimų, kaip pagerinti galutinį 
rezultatą (pvz., sėklų sėjimas į konteinerius, konteinerio forma ir kt.).

Šiuo metu naudojamos 4 pagrindinės sodmenų su uždara šaknų 
sistema auginimo technologijos (2.7 lentelė).

Šios technologijos, išskyrus VAPO, gali būti taikomos ir Lietuvoje 
auginant sodmenis su uždara šaknų sistema.

2.7 lentelė. Pagrindinės sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo technologijos 

(pagal V. Suchocką)

Visa sodmenų su 
uždara šaknų sis-
tema auginimo 
technologija

Dalinė sodmenų 
su uždara šaknų 
sistema augini-
mo technologija

VAPO sodmenų 
su uždara šaknų 
sistema augini-
mo technologija

Visa sodmenų 
su uždara šaknų 
sistema augini-
mo technologija 
taikant rankinį 
pikiavimą

Konteinerių 
pripildymas

Automatinė 
pildymo linija. 
90–350 cm3 tūrio 
konteineriai

Automatinė 
pildymo linija. 
50–75 cm3 tūrio 
konteineriai

Naudojamos 
pagal užsakymą 
gaminamos pre-
suotos durpių 
plokštės, kurios 
dedamos į plasti-
kinę dėžutę 

Automatinė 
pildymo linija.
200–350 cm3 tū-
rio konteineriai

Sėjimas Automatinė 
sėjamoji 

Automatinė 
sėjamoji 

Automatinė 
sėjamoji 

Sėklos sėjamos 
dėžutėse, 
sudygę daigeliai 
rankiniu būdu 
sodinami į pripil-
dytus kontei-
nerius

Auginimas šiltna-
myje

6–7 savaitės 6–7 savaitės 6–7 savaitės 6–7 savaitės

Auginimas atvi-
roje vietoje

Auginami kon-
teineriuose ant 
padėklų iki vege-
tacijos sezono 
pabaigos arba ir 
antrą vegetaci-
jos sezoną

Išsodinami atviro 
grunto medely-
nuose ir toliau 
auginami pagal 
sodmenų su atvi-
ra šaknų sistema 
technologiją

Auginami 
8x40x60 cm 
dydžio dėžutėse 
su perforuotu 
dugnu ant 
padėklų lauke iki 
vegetacijos se-
zono pabaigos. 
Prieš vegetacijos 
pabaigą reika-
linga papildoma 
operacija – sker-
sinis ir išilginis 
durpių plokštės 
supjaustymas

Auginami kon-
teineriuose ant 
padėklų iki vege-
tacijos sezono 
pabaigos arba ir 
antrą vegetaci-
jos sezoną

Medžių rūšys Visos medžių 
rūšys

Visos medžių 
rūšys

Spygliuočiai Lapuočiai

2.3.4. Konteinerių tipai ir jų parinkimo kriterijai 
Pagrindinė konteinerinės sodmenų auginimo sistemos funkcija – 

išauginti stiprius sodmenis, kurių šaknų sistema apgaubta substrato. 
Konteinerio tūrį lemia fiziologiniai auginamos rūšies poreikiai, augi-
mo sąlygos, auginimo trukmė ir sodmenų išauginimo kaina. Siekiant 
išvengti nepageidaujamo šaknų sistemos deformavimo ir mažesnio 
būsimo medyno stabilumo, labai svarbu parinkti tinkamą konteine-
rio formą. Konteineris turi būti tokios formos ir tūrio, kad kuo mažes-
nėmis sąnaudomis būtų galima išauginti norimų matmenų sodinuką 
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su nedeformuota, proporcingai išsivysčiusia šaknų sistema. Miško 
želdiniuose išsodinti tokie sodmenys greitai įsitvirtins dirvožemyje ir 
intensyviai augs jau pirmąjį vegetacijos sezoną.

Konteineriai pagal formą ir jiems gaminti naudojamų medžiagų 
rūšį labai įvairūs. Pagal jų gamybai naudotas medžiagas skirstomi į: 

- pagamintus iš organinių medžiagų;
- pagamintus iš sintetinių medžiagų.

Pagal naudojimo laiką gali būti:

- vienkartiniai konteineriai;
- daugkartinio naudojimo konteineriai.

Įvairių konteinerių tipų privalumai ir trūkumai nurodomi 2.8 len-
telėje.

Durpiniai ir celiulioziniai konteineriai. Pagrindinės medžiagos, 
naudojamos tokio tipo konteinerių gamybai, – durpės (72 proc.) ir 
celiuliozė (25 proc.), trąšos ir rišamosios medžiagos. Durpiniai kon-
teineriai gali būti pavieniai arba sujungti į kasetes, apvalūs, stačia-
kampiai arba piramidės formos. Juose sodmenys auginami ne ilgiau 
kaip vieną vegetacijos sezoną. Šių konteinerių sienelės labai greitai 
subyra, o jų trumpaamžiškumas gali būti ir neigiamas, ir teigiamas 
veiksnys. Jau trečią augimo mėnesį augalų šaknys praauga durpinio 
konteinerio sieneles. Šitaip išvengiama šaknų sistemos deformacijos. 

Konteineriai, pagaminti iš popieriaus arba kartono, dar va-
dinami „Paperpot“ arba biokonteineriais. Jie būna pavieniai arba 
sujungti po kelis ar keliasdešimt į grupes. Šių konteinerių ilgaam-
žiškumas priklauso nuo naudojamo impregnanto rūšies, tačiau daž-
niausiai neviršija 8–10 mėnesių. Juose išimtinai auginami vienmečiai 
sėjinukai arba jie naudojami trumpai – 10–12 savaičių – sėjinukams, 
kurie vėliau persodinami į didesnius ir ilgaamžiškesnius konteinerius 
arba lauko daigynus toliau augti, paauginti. 

Konteineriai, pagaminti iš sintetinių medžiagų. Dauguma šiuo 
metu naudojamų konteinerių gaminami iš sintetinių medžiagų – po-
lietileno, polipropileno arba putų polistireno. Iš šių medžiagų gami-
nami ne tik atskiri konteineriai, bet ir kasetės po keliasdešimt kontei-
nerių kiekvienoje. Taip pat gaminami įvairių tipų maišeliai, tačiau jie 
miško sodmenims auginti naudojami retai. 

Konteineriai iš polietileno ir polipropileno pradėti gaminti maždaug 
prieš 30 metų. Europoje didžiausi tokio tipo konteinerių gamintojai yra 
„Nordpass“ ir BCC (Švedija), „Lannen“ (Suomija), „Tubus Rymarov“ 
(Čekija), taip pat Danijos įmonės. Polistireninius konteinerius gamina 
Lenkijos bendrovė „Marbet“. Pirmieji sintetinių medžiagų konteineriai 
buvo gaminami apvalūs, lygiomis sienelėmis. Dėl to medeliai sufor-
muodavo spiralinę šaknų sistemą, kuri ir miško želdiniuose išlikdavo 

2.8 lentelė. Konteinerių privalumai ir trūkumai (pagal V. Suchocką)

Konteinerių 
tipas

Kietasieniai su šoniniais 
plyšiais

Polistireno 
konteineriai „Ekopoto“ konteineriai

Privalumai - ilgaamžiai
- atsparūs fiziniam poveikiui 

ir aukštai temperatūrai
- gerai formuoja šaknų 

sistemas
- didelis pasirinkimas pagal 

formą ir tūrį
- tinka visoms medžių rūšims
- sandėliuojant neužima daug 

vietos

- gerai apsaugo auga-
lo šaknis nuo žemos 
temperatūros žiemą

- vienkartiniai, augalas 
sodinamas su kontei-
neriu

- medelynui nereikia 
plovimo ir dezinfekavi-
mo įrenginių

Trūkumai - blogai apsaugo augalo 
šaknis nuo žemos tempera-
tūros žiemą

- trumpaamžiai
- jautrūs fiziniam 

poveikiui ir aukštai 
temperatūrai

- neturi šoninių plyšių, 
skatina šaknų defor-
macijas

- netinka pušų sodme-
nims auginti

- reikia didelių sandė-
liavimo patalpų

- labai neatsparūs fizi-
niam poveikiui

- dažnai suyra nuo per 
didelės drėgmės kiekio

- augalų šaknys praauga 
konteinerio sieneles 
ir užima gretutinius 
konteinerius
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deformuota – medelių šaknys būdavo kamuolio formos.
Konteinerių tobulinimas – besitęsiantis procesas. Vėliau pradėti 

gaminti stačiakampio formos konteineriai su šoninėmis briaunomis 
ir ertmėmis dugne, tačiau dėl to nepavyko išvengti kai kurių me-
džių rūšių šaknų deformacijos. Todėl pradėti gaminti konteineriai su  
1–2 mm pločio šoninėmis kiaurymėmis. Per šias kiaurymes augalo 
šaknys gali laisvai augti, o išlindusios į paviršių apmiršta. Taip vyksta 
šaknų pakirtimas oru: apmirus šaknies viršūnei, iš jos išauga kelios 
naujos šaknys. 

Naujausių šiuolaikinių konteinerių skersinis pjūvis yra aštuonia-
kampės žvaigždės formos su šoninėmis briaunomis. Šie konteineriai 
geriausiai apsaugo šaknis nuo deformacijos, tačiau ir jie turi tam tikrų 
trūkumų. Pagrindinis trūkumas – labai greitas drėgmės išgaravimas 
iš konteinerio. Dėl to jie mažai naudojami pietinio klimato šalyse. 

Didžioji dauguma konteinerių, gaminamų įvairiose Europos šaly-
se, yra standartizuotų (unifikuotų) matmenų. BCC ir „Tubus Ryma-
rov“ gamina 350x215 mm kasetes, jų aukštis – nuo 20 iki 200 mm. 
Bendrovės „Lannen“ gaminamų kasečių matmenys yra 300x400 mm, 
vieno konteinerio tūris – nuo 50 iki 500 cm3. 

Polietileniniams konteineriams keliami šie bendrieji reikalavimai 
(Rybak, 1988):

- konteineriai turi sudaryti optimalias sąlygas šaknų sistemai ne-
varžomai augti;

- turi būti atsparūs mechaniniam poveikiui, išlikti funkcionalūs ne 
mažiau kaip 10 metų;

- atsparūs aukštoms ir žemoms temperatūroms nuo –30°C iki 
120°C;

- atsparūs cheminėms medžiagoms, naudojamoms auginant so-
dmenis, dezinfekavimui ir UV spindulių poveikiui;

- turi užimti kuo mažiau vietos sandėliuojant (suneriami vienas 
su kitu);

- medeliai turi būti lengvai išimami iš konteinerio.

Šie konteineriai labiausiai tinka medelynuose, kuriuose aukštas 
mechanizacijos lygis ir didelis auginamų sodmenų kiekis. 

Kita konteinerių, gaminamų iš sintetinių medžiagų, grupė – po-
listireniniai konteineriai. Šio tipo konteineriai plačiai naudojami 
Nyderlanduose, Prancūzijoje, Lenkijoje. Lyginant su polietileniniais 
konteineriais, jų privalumas – geresnė šiluminė izoliacija, geriau 
apsaugomos augalų šaknys žiemos metu, esant žemai temperatū-
rai, o vasarą šaknys saugomos nuo perkaitimo. Vegetacijos sezono 
metu juose išgaruoja mažiau drėgmės ir ne taip greitai išdžiūsta 
substratas. Didžiausia šių konteinerių gamintoja Europoje – prancū-
zų įmonė „Robin“. Jos gaminamų konteinerių kasetės matmenys –  
650x312 mm, konteineriai apvalūs su šoninėmis briaunomis, tūris – 
nuo 200 iki 400 cm2. Juose gali būti auginamos spygliuočių ir lapuočių 
medžių rūšys, kurių ilgesnis nei vienų metų auginimo periodas. Kaip 
papildoma apsauga nuo šaknų sistemos deformavimosi, juose naudo-
jami vario junginiai, kuriais prieš pripildant substrato padengiamos 
konteinerio sienelės. Dėl to šaknies viršūnėlės apmiršta prisilietusios 
prie konteinerio sienelės. Šio tipo konteineriai naudojami medelynuo-
se, kurių išauginamos produkcijos apimtis neviršija 2–3 milijonų, nes 
dalis operacijų atliekama rankomis. Jiems nereikia padėklų: dedami 
ant medinių arba polistireninių sijų, pakeltų nuo žemės paviršiaus apie  
7 cm. Šaknų sistemos neišeina už konteinerio ribų dėl lėtesnio vysty-
mosi, esant žemesnei substrato temperatūrai konteinerio viduje. 

Šiuo metu sodmenims su uždara šaknų sistema auginti plačiausiai 
naudojami „Plantek“ konteineriai. Vertikalios kiaurymės konteine-
rių šonuose ir kreipiamosios briaunos sudaro sąlygas formuotis tai-
syklingai ir artimai natūraliai medelių šaknų sistemai. Šaknys labai 
šakojasi ir, pasiekusios kiaurymes konteinerio sienelėse, pakertamos 
oru. Šitaip sustabdomas šaknų sistemos vystymasis už konteinerio 
ribų, susiformuoja aktyvūs šaknų galiukai, kurie betarpiškai prade-



MIŠKO SĖKLININKYSTĖMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS188 189

da intensyviai augti išsodinus medelius į miško želdinius. Šoninės 
kiaurymės apsaugo durpinį substratą nuo deguonies deficito kontei-
nerio viduje. Per jas iš konteinerio pašalinamas perteklinis vanduo, 
susidarantis dėl kritulių, kai sodmenys auginami lauko aikštelėse. Šie 
konteineriai geriausiai tinka auginant sodmenis, pakeltus ant padė-
klų, juos galima naudoti ir tada, kai medeliai laistomi iš apačios. Dėl 
gana gero kietasienių konteinerių patvarumo ir atsparumo fiziniam 
poveikiui visus sodmenų auginimo darbus galima mechanizuoti ir 
automatizuoti. Šie konteineriai gali būti naudojami ne mažiau kaip 
10 metų. Jie gaminami įvairių matmenų ir tinka įvairių medžių rūšių 
sodmenims auginti (2.9 lentelė).

Lietuvos sąlygomis miško sodmenims auginti galėtų būti naudoja-
mi 2 matmenų konteineriai:

- pušų sodinukams auginti – 90–110 mm aukščio konteineriai, ku-
rių tūris nuo 80 iki 120 cm3 (2.2 pav.);

2.9 lentelė. Konteinerių modeliai ir jų parinkimas pagal medžių rūšis (Saksa, 2011)

Modelis Išoriniai ma-
tmenys, cm

Vieno 
konteinerio 
dydis, cm

Kontei-
nerių 
kiekis 
kasetėje

Kon-
tei-
nerio 
tūris, 
сm3

So-
dmenų 
tankis, 
vnt./
m2

Svoris, 
g

Augin-
amos 
medžių 
rūšys

PLANTEK 
36F 38,5х38,5х9 6,4х6,4х9,0 36 230 242 710 Lapuočiai

PLANTEK 
49F 38,5х38,5х10 4,9х4,9х10 49 155 330

930 2 metų 
eglės, 
beržai

PLANTEK 
64FD 38,5х38,5х11 4,3x4,3x11 64 128 432

1 050 2 metų 
eglės, 
beržai, 
ąžuolai

PLANTEK 
64F 38,5х38,5х7,3 4,6х4,6х7,3 64 115 432 960 2 metų 

eglės

PLANTEK 
81F 38,5х38,5х7,3 4,1х4,1х7,3 81 85 546

970 1–2 metų 
eglės, 
1 metų 
pušys

PLANTEK 
100F 38,5х38,5х9 3,7x3,7x9,0 100 85 675

980 1 metų 
eglės, 
1 metų 
pušys

PLANTEK 
121F 38,5х38,5х7,3 3,3х3,3х7,3 121 50 816

1 065 1 metų 
eglės, 
1 metų 
pušys

BCC 64 
SIDESLIT 38,5х38,5х8,5 4,6х4,6х8,5 64 120 432 980 2 metų 

eglės

BCC 81 
SIDESLIT 38,5х38,5х8,5 4,1x4,1x8,5 81 100 546

1 050 1–2 metų 
eglės, 
1 metų 
pušys

BCC 121 
SIDESLIT 38,5х38,5х8,5 3,3х3,3х8,5 121 65 816

1 120 1 metų 
eglės, 
1 metų 
pušys

2.2 pav.  Konteineriai pušų sodinukams auginti (pagal V. Suchocką)
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- kitoms medžių rūšims naudojami konteineriai turėtų būti 120–
150 mm aukščio ir 250–350 cm3 tūrio (2.3 pav.).

2.3 pav.  Konteineriai lapuočių sodinukams auginti (pagal V. Suchocką)

2.3.5. Sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo 
technologija 

Svarbesni šios technologijos veiksniai:
- vanduo ir jo kokybė;
- šildymas, ventiliacija ir pavėsinimas;
- konteineriai ir kiti įrenginiai;
- substratai ir tręšimas;
- darbo jėgos poreikis ir jos kvalifikacija;
- darbų planavimas ir paruošiamieji darbai;
- sėklų paruošimas;
- konteinerių pripildymas ir sėjimas;
- auginimas; 
- sodmenų priežiūra ir apsauga;
- sodmenų kokybės kontrolė;
- sodmenų rūšiavimas, pakavimas ir saugojimas.

Vanduo ir jo kokybė. Sodmenys su uždara šaknų sistema gali būti 
laistomi vandeniu iš atvirų šaltinių arba artezinių gręžinių. Šiltna-
miuose ir atvirose lauko aikštelėse dažniausiai laistyti naudojamos 
tik mobilios laistymo sistemos. Laistant sodmenis šiltnamiuose pir-
menybė teikiama vandeniui iš artezinių gręžinių. Jeigu yra galimybė, 
vanduo turėtų būti tiekiamas tik iš atvirų vandens šaltinių. Jis turi 
būti filtruojamas, kad į šiltnamius nepatektų piktžolių sėklų ir grybų. 
Prieš naudojant vandenį sodmenims laistyti, reikia ištirti jo cheminę 
sudėtį (geležies ir humuso kiekis, pH), atlikti biologinę analizę (au-
galų sėklos ir grybų sporos). Vandens ištekliai turi būti pakankami, 
kad būtų visiškai patenkinti auginamų sodmenų laistymo poreikiai. 
Vandens poreikis sodmenims laistyti kinta priklausomai nuo augina-
mų medžių rūšių, augimo fazės ir oro sąlygų. Maksimalus vandens 
poreikis auginant pušų ir eglių sodmenis – apie 6–8 l/m2 per dieną. 
Tai atitinka maždaug 10 litrų vandens 1 000 medelių, esant viduti-
niams konteinerių dydžiams. 1 milijonui sodmenų išauginti maksi-
malus vandens poreikis – 10 000 litrų per dieną. Vidutinis vandens 
poreikis sudaro tik trečdalį maksimalaus poreikio. Papildomai van-
dens reikia sodmenų apsaugai nuo šalnų, kai jie auginami lauke, ir 
sodmenims vėsinti karščiausiomis dienomis šiltnamyje. Taip pat rei-
kalingas karštas vanduo konteineriams plauti ir dezinfekuoti.

Šildymas, ventiliacija ir pavėsinimas. Šiuo metu pramoniniai 
šiltnamiai gaminami sukomplektuoti su šildymo ir vėdinimo sistemo-
mis. Pavasarinę sėją galima pradėti anksčiau, jeigu šiltnamyje įreng-
tas šildymas. Dažnai net ir balandžio mėnesį nakties temperatūra per 
žema augalams ir tai neigiamai veikia sėklų dygimą. Jeigu šiltnamyje 
planuojamos dvi rotacijos per vieną vegetacijos sezoną, pirmasis sė-
jimas turi būti kovo–balandžio pradžioje. Dažniausiai šildymui nau-
dojamas skystasis kuras, tačiau jeigu šildymo įrenginys tiekia šilumą 
keliems šiltnamiams, gali būti naudojami ir kiti energijos šaltiniai, 
tarp jų ir biokuras.
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Vėdinimas – labai svarbi priemonė kontroliuojant temperatūrą ir 
oro drėgnumą šiltnamyje. Vėdinimo angos dažniausiai montuojamos 
šiltnamio viršuje, kartais dar papildomai – ir žemiausiose šiltnamio 
vietose. Vėdinimas vyksta laisvai cirkuliuojant orui, bet taip pat gali 
būti naudojami ir ventiliatoriai. Siekiant sumažinti oro temperatūrą 
šiltnamyje, galima naudoti pavėsinimo užuolaidas šiltnamio viduje 
arba nudažyti šiltnamio išorę specialiais šilumą atspindinčiais dažais.

Konteineriai ir kiti įrenginiai. Šiuo metu galima pasirinkti įvai-
rių konteinerių, kuriuos gamina keletas gamintojų. Konteinerių for-
ma ir dydis priklauso nuo medžių rūšies ir auginimo periodo. Kontei-
nerių tipo pasirinkimą apsprendžia ir želdavietės sąlygos. Plačiausiai 
paplitę kietasieniai konteineriai („Plantek®“ ir BCC®). Šie kietasie-
niai konteineriai turi šoninius plyšius, kurie formuoja augalo šaknų 
sistemą. Siekiant suformuoti kokybišką šaknų sistemą, jie dedami ant 
20 cm aukščio padėklų. Žiemą, norint išvengti šalčio pažeidimų, kon-
teineriai turi būti dedami ant žemės paviršiaus. Konteinerių poreikis 
yra 1–2 kartus didesnis nei auginamų sodmenų kiekis, jų naudojimo 
trukmė – 5–15 metų.

Labai svarbu po kiekvienos sodmenų rotacijos tinkamai išplauti 
konteinerius, šitaip sumažinant kenksmingų ligų sukėlėjų ir piktžolių 
sėklų plitimo pavojų. Konteineriai plaunami karštu vandeniu (85°C) 
su plovimo priemonėmis. Išplauti konteineriai turi būti glaudžiai su-
dedami ir saugomi iki kito vegetacijos periodo.

Substratai ir tręšimas. Geriausias substratas miško sodmenims 
su uždara šaknų sistema auginti – šviesios kimininės durpės, paga-
mintos rotaciniais kultivatoriais. Substrato sudėtyje turi būti ne ma-
žiau kaip 90 proc. Sphagnum fuscum, susiskaidymo laipsnis – H–1–3  
(1 – šviesiosios durpės, 2,3 – gelsvosios durpės). Durpių peleningu-
mas negali viršyti 4 proc., sausa masė – 60–80 g litre, stambių prie-
maišų negali būti daugiau kaip 3 proc. (Bunt, 1988). Didesnio kaip 

15 proc. susiskaidymo laipsnio, tarpinio tipo ar juodųjų durpių 
naudojimas auginant sodmenis turi neigiamą įtaką mechanizmų 
darbui, pripildant konteinerius substrato. Kaip substratą galima 
naudoti ir kitas ištirtas medžiagas, prie jų priderinus mechanizmus 
(2.10 lentelė).

Durpinį substratą gali paruošti durpių įmonės pagal pateiktas są-
lygas. Jį galima ruošti ir medelyne, tik tam papildomai reikalingas 
substrato maišytuvas. Natūraliomis sąlygomis durpių rūgštingu-
mas – pH 3,5–4, jose nėra mineralinės mitybos elementų. Minerali-
nių priedų sudėtis substrate priklauso ir nuo planuojamos naudoti 
tręšimo schemos. Rekomenduojamas substrato vandens ištraukos 
rūgštingumas – pH 4,5–5,0, jis pasiekiamas į substratą įterpiant  
2–3 kg dolomitinių kalkių. Į substratą gali būti įmaišoma ir visa ka-
lio bei fosforo trąšų dozė. Į 1 m3 durpių įmaišoma 0,8 kg pagrindi-
nių maisto medžiagų elementų ir mikroelementų. Šis kiekis sudaro 
30–50 proc. metinio 1 metų amžiaus sodmenų maisto medžiagų po-
reikio. Jų procentinė sudėtis pateikiama 2.11 lentelėje.

2.10 lentelė. Substrato konteineriams pripildyti parinkimo kriterijai (Rikala, 2008)

Maksimalus subs-
trato konteineriams 
pripildyti frakcijos 
dydis, mm

1 mm dydžio dalelių 
kiekis substrate, 
proc.

Pripildomų kontei-
nerių skersmuo, cm Auginimo periodas

25 25–30 >5 1–2 metai 

15 35–40 3–7 1 metai

6 60–70 <3 <2 mėn. 
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Svarbi substrato paruošimo sąlyga – labai geras jo permaišymas, 
tolygiai įterpiant visus mineralinius priedus. 1 milijonui sodmenų 
išauginti reikia 100–130 m3 durpių.

Darbo jėgos poreikis ir jos kvalifikacija. Medelyno, auginan-
čio sodmenis su uždara šaknų sistema, darbuotojai turi būti specia-
liai apmokyti ir turėti atitinkamą kvalifikaciją. Labai svarbu, kad jie 
galėtų priimti tinkamus sprendimus technologinio sodmenų augi-
nimo proceso metu. Darbo jėgos poreikis priklauso nuo medelyno 
technologinių operacijų mechanizavimo ir automatizavimo lygio.

Darbų planavimas ir paruošiamieji darbai. Miško sodmenų 
poreikis nustatomas remiantis bendru miškų ūkio veiklos planu ir 
vidinės miškotvarkos projektu. Remiantis planuojama miško atkū-
rimo apimtimi, apskaičiuojamas sodmenų ir medžių rūšių poreikis 
miškui atkurti, atsodinti ir įveisti. Atsižvelgiama ir į sudarytas miš-
ko sodmenų pirkimo–pardavimo sutartis. 

Sodmenims su uždara šaknų sistema auginti reikalingi kvalifi-
kuoti darbininkai. Darbo jėgos poreikis medelyne priklauso nuo 
auginamos produkcijos apimties. Vidutiniškai 1 milijonui sodmenų 
išauginti medelyne reikia įdarbinti 2 nuolatinius darbuotojus. Kai 
kuriais darbų etapais reikia ir papildomų darbininkų. Konteinerių 
pripildymo ir sėjimo linijai prižiūrėti reikia 5–7 žmonių. Papildomų 
darbininkų reikia ir tada, jeigu planuojama dalį sodmenų pikuoti: 
1 milijonui sodmenų išpikuoti į konteinerius per trumpiausią laiką 
(ne ilgiau kaip 2 savaites) reikia papildomai įdarbinti 8–9 žmones. 

2.11 lentelė. Maisto medžiagų procentinė sudėtis substrate (Rikala, 2008)

Elemen-
tai N NO3–N P K Mg S Fe Mn B Zn Cu Mo 

  Proc. 12,0 6,5 9,0 18,0 1,5 2,0 0,35 0,17 0,05 0,07 0,33 0,02

Vasarą medelyne reikia tik 2–3 žmonių, kurie stebėtų ir, prireikus, 
reguliuotų auginimo procesą. Vienas žmogus medelyne turi prižiū-
rėti sodmenų laistymą ir tręšimą. Papildomai reikia žmonių sodme-
nims išimti iš konteinerių (automatinei linijai prižiūrėti) ir sodme-
nims rūšiuoti rudenį ar pavasarį. 

Planuojant taip pat apskaičiuojami medžiagų poreikiai (sėklos, 
trąšos, durpės, cheminės apsaugos priemonės) ir parengiamas so-
dmenų auginimo kalendorius (2.12 lentelė).

Sėklų daigumas ir paruošimas. Sodmenys su uždara šaknų sis-

tema auginami tik iš genetiškai vertingų sėklų. Sėklos turi būti labai 

daigios: jeigu sėjama po 1 sėklą į konteinerį, jų daigumas turi būti 

didesnis kaip 95 proc. Pramoniniuose medelynuose, auginančiuose 

sodmenis su uždara šaknų sistema, 1 milijonui sodmenų išauginti 

vidutiniškai sunaudojama 7–8 kilogramai sėklų, sėjant po 1 sėklą 

2.12 lentelė. Pušų ir eglių sodmenų auginimo kalendorius, auginant sodmenis viena 

rotacija (mėnesiai) (Krussman, 1997)

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Pušis Eglė

1 Konteinerių pripildymas Žiemą arba IV–V mėn. Žiemą arba IV–V 

2 Sėjimas V V (pabaiga) 

3 Konteinerių išvežimas į 
šiltnamį 

V V 

4 Išauginimas V–VIII (pabaiga) V–X 

5 Išretinimas ir atsodinimas VI (2 savaitės) VI (2 savaitės) 

6 Grūdinimas VIII (pabaiga) IX–X 

7 Šaknų apipjaustymas 1,5 savaitės iki pardavimo 1,5 savaitės iki pardavimo

8 Inventorizacija IX X 

9 Rūšiavimas ir pakavimas IV–V IV–V 

10 Išvežimas į želdavietes IV–V IV–V

11 Sodinimas IV–VI IV–VI 
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į konteinerį, arba 2 kartus daugiau, sėjant po 2 sėklas į konteinerį. 
Iš 100 sėklų išauginami 80–95 sodinukai su uždara šaknų sistema. 

Prieš sėją sėklos kalibruojamos specialiais separatoriais arba 
pneumatiniu būdu atskiriamos nedaigios sėklos, siekiant pasiekti mi-
nimalų 95 proc. daigumą. Sėklų daigumas didinamas jas stratifikuo-
jant, mirkant mikroelementų tirpaluose ir augimo stimuliatoriuose. 
Siekiant apsaugoti nuo ligų, sėklos apdorojamos beicais. 

Konteinerių pripildymas ir sėjimas. Šią technologinę liniją su-
daro:

- konteinerių pripildymo linija;
- duobučių darymo įrenginys;
- sėjimo įrenginys;
- mulčiavimo įrenginys;
- valdymo centras.

Konteineriai substrato pripildomi automatine pildymo ir sėjimo 
linija. Joje konteineriai priberiami durpinio substrato, kuris sutan-
kinamas ir kiekvieno konteinerio centre padaromas įdubimas sė-
kloms sėti.

Konteineriai rankiniu arba automatiniu būdu vienas paskui kitą 
paduodami į transportavimo liniją, kuria jie nukeliauja iki pildymo 
įrenginio. Šiame įrenginyje konteineriai priberiami substrato dviem 
tolygiais sluoksniais tam panaudojant po konteineriais esančią vibra-
cinę plokštę, o specialus volas su šepečiais sutankina substratą iki op-
timalaus tankio.

Durpinis substratas turi būti vienodai sutankintas visame kon-
teinerio tūryje ir vienodas visuose pripildytuose konteineriuose. Jie 
pripildomi taip, kad iki viršaus liktų 0,5 cm tarpas. Pildymo kokybės 
kontrolė atliekama periodiškai pasveriant konteinerius. Jų masė ne-
gali būti skirtinga. Konteineriai pripildomi drėgno substrato – 170–
190 g vandens litre substrato. Jeigu substratas per sausas, jį būtina 

sudrėkinti. Vienai „Ekopot“ konteinerių kasetei reikia 18–19 litrų 
substrato, „Plantek“ kasetei – 8–9 litrų (svoris 3–4 kg).

Pripildyti konteineriai patenka į sėjimo įrenginį. Gali būti naudo-
jami vakuuminiai sėjimo įrenginiai arba tikslaus sėjimo sėjamoji. Va-
kuuminė sėjamoji netinka sausais beicais apdorotoms sėkloms sėti, 
nes užsikemša sėjamosios būgno vakuuminės angos. Tikslaus išsė-
jimo sėjamoji veikia svorio jėgos principu, todėl jai nereikia dažnos 
priežiūros.

Jeigu sėklų daigumas išlieka mažas net ir jas paruošus sėjai, re-
komenduojama sėti po 2–3 sėklas į vieną konteinerį. Viename kon-
teineryje sudygus kelioms sėkloms, jame augti paliekamas tik vienas 
augalas. Išrautus augalus galima pasodinti į tuščius konteinerius, ku-
riuose sėklos visai nesudygo. Sodmenims su uždara šaknų sistema 
auginti nerekomenduojama naudoti sėklų, kurių daigumas mažesnis 
kaip 75 proc.

Iš sėjimo įrenginio konteineriai patenka į mulčiavimo įrenginį. 
Pagrindinis mulčiavimo tikslas – apie dygstančią sėklą palaikyti op-
timalią drėgmę. Mulčiuojant naudojamas smėlis, pjuvenos, perlitas 
ar kitos medžiagos. Mulčiavimo medžiaga turi būti taip pat sterili ir 
panašaus pH, kaip ir substratas. Negalima mulčiuoti senomis pjuve-
nomis.

Mulčiavimo medžiaga turi būti šviesios spalvos, kad konteine-
riai būtų apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, dėl kurių įkai-
tęs paviršius gali būti pražūtingas dygstančioms sėkloms. Kadangi 
mulčiuoti naudojama šiurkštesnė medžiaga nei substratas, laistant 
vanduo lengvai pro ją prateka ir susilaiko substrato paviršiuje, kur 
pasėtos sėklos. Taip susidaro idealios sąlygos sėkloms sudygti. Mul-
čiavimas taip pat apsaugo nuo samanų, dumblių, kurie labai trukdo 
medeliams augti, susidarymo konteinerių paviršiuje. Mulčio sluoks-
nis negali būti storesnis kaip 1,5 sėklos skersmens. Eglių sėklos ne-
mulčiuojamos. 
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Auginimas. Modernių šiuolaikinių medelynų šiltnamiuose per 
metus gali būti išauginamos 1–3 sodmenų rotacijos. Jeigu auginama 
daugiau kaip viena rotacija, šiltnamiuose turi būti įrengti šildymo 
įrenginiai ir papildomas apšvietimas. Jis reikalingas tam, kad anksty-
vi pasėliai nepradėtų per anksti formuoti viršūninių pumpurų.

Siekiant išauginti norimų tikslinių biometrinių parametrų sodinu-
kus, naudojama keletas skirtingų sodmenų su uždara šaknų sistema 
auginimo schemų. Jeigu sodmenų poreikiui patenkinti užtenka vie-
nos šiltnamio rotacijos, sėjimo laikas gali būti pritaikomas prie esamų 
natūralių temperatūros ir apšvietimo sąlygų. Jeigu šiltnamyje augi-
namos dvi ar daugiau sodmenų rotacijų, pirmasis sėjimas turi būti 
atliekamas kovo mėnesį, o antrasis – birželį. Kai kuriais atvejais gali 
būti ir trečias sėjimas, tuomet sėjama liepos pradžioje. 

Visa sodmenų auginimo schema skirstoma į 3 periodus: 
- dygimo ir įsitvirtinimo periodas;
- spartaus augimo periodas;
- grūdinimo periodas.
Dygimo ir įsitvirtinimo periodas tęsiasi nuo sėklos sudygimo iki 

pirmųjų lapų išsivystymo ir šaknų sistemos įsitvirtinimo konteinery-
je. Spartaus augimo periodas – laikotarpis, kai augalai sparčiai auga į 
aukštį ir didėja jų masė. Grūdinimo periodas prasideda susiformavus 
viršūniniam pumpurui, kai dar tęsiasi medelio skersmens ir šaknų 
sistemos augimas.

Dygimo ir įsitvirtinimo periodas. Pasėjus sėklas konteineriai 
pervežami į šiltnamius ir tuoj pat palaistomi. Pirmąsias 2–3 dienas 
substratas turi būti visiškai prisotintas drėgmės per visą konteinerio 
gylį. Po šio periodo laistymo poreikį geriausia nustatyti sveriant kon-
teinerius ir pagal jų masę apskaičiuojant drėgmės atsargas (2.13 len-
telė). Dygimo ir įsitvirtinimo periodu konteinerio paviršius gali būti 
apysausis, tačiau po mulčiavimo medžiaga pirmąją savaitę substratas 
turi būti drėgnas. Laistoma rytą. Dieną perteklinė drėgmė išgaruoja 

ir taip sumažėja grybinių lygų atsiradimo pavojus naktį. 

Jeigu trąšos įterptos į substratą jo paruošimo metu, papildo-
mas tręšimas laistant sodmenis dygimo ir įsitvirtinimo periodu 
nereikalingas: trąšos, naudojamos substratui paruošti, veiklios 6– 
10 savaičių.

Sėklos pradeda dygti, kai substrato temperatūra pakyla aukščiau 
10°C. Optimali daugelio medžių rūšių sėklų dygimo temperatūra – 
22–24°C. Ypač svarbu palaikyti tokią temperatūrą ir naktį. Priklau-
somai nuo sėjimo laiko, naktį gali būti reikalingas šildymas. Praėjus  
2 savaitėms, temperatūrą šiltnamyje galima sumažinti keliais laips-
niais (2.14 lentelė). Pasėjus pirmąją savaitę oro drėgmė šiltnamy-
je turi būti artima 100 proc. Po to ją galima sumažinti iki 80 proc. 
Dygimo ir įsitvirtinimo periodo pabaigoje oro drėgmė turi būti apie  
60 proc.

Kai sėjama anksti pavasarį, gali prireikti ilginti fotoperiodą, papil-
domai įjungiant apšvietimą. Ši priemonė būtina, kad anksti nepradė-
tų formuotis viršūniniai pumpurai. Jeigu sėjama vėliau, tuomet sėklų 
dygimo metu papildomo apšvietimo nereikia.

2.13 lentelė. Laistymo rekomendacijos dygimo ir įsitvirtinimo periodu naudojant 

„Plantek®“ konteinerius (Saksa, 2011)

Konteinerių 
tipas

Visiškai 
prisotintas

Minimali masė / 
laistymas būtinas

Maksimali masė / 
laistymas nutrau-
kiamas

Vytimo taškas

kg kg kg kg

PL256 2,4 2 3 1,6

PL121F 3,8 3,2 4,3 2,4

PL81F 4 3,6 4,8 2,6

PL64F 4,2 3,8 5 2,8

PL49F 4,4 4 5,5 3
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2.14 lentelė. Temperatūros palaikymo rekomendacijos dygimo ir įsitvirtinimo periodu 

(Saksa, 2011)

2.15 lentelė. Temperatūros palaikymo rekomendacijos spartaus augimo periodu (Sak-

sa, 2011)

Laikas po 
sėjos

Temperatūra 
dieną

Temperatūra 
naktį

Minimali 
temperatūra –  
pradedamas 
šildymas

Maksimali 
temper-
atūra – 
pradedamas 
vėdinimas

Oro drėgmė 
šiltnamyje

°C °C °C  °C  proc.

1 savaitė 22 20 20 25 95

1–2 savaitės 22 20 20 25 80

2–3 savaitės 20 18 18 23 60

Laikas po 
sėjos

Temperatūra 
dieną

Temperatūra 
naktį

Minimali 
temperatūra 
– pradeda-
mas šildymas

Maksimali 
temper-
atūra – 
pradedamas 
vėdinimas

Oro drėgmė 
šiltnamyje

°C °C °C  °C  proc.

>4 savaitės 16 12–16 12–16 23 60

Spartaus augimo periodas. Spartaus sodmenų augimo periodu 
oro temperatūra šiltnamyje turi būti šiek tiek žemesnė nei įsitvirtini-
mo metu. Šiuo periodu daugelio medžių rūšių optimali temperatūra –  
16–20°C (2.15 lentelė). Temperatūra šiltnamyje negali pakilti aukš-
čiau 30–35°C. 

Spartaus augimo periodu šiltnamiai turi būti intensyviau venti-

liuojami nei dygimo ir įsitvirtinimo metu, vėdinant šiltnamyje palai-

koma 50–70 proc. oro drėgmė.

Substrato drėgnumas konteineriuose šiuo periodu turi būti  

Spartaus augimo periodu efektyviausios azoto trąšos. Taip pat trę-

šiama kalio trąšomis ir mikroelementais (2.17 lentelė). Pasėjus tręšti 

pradedama nuo trečios ar penktos savaitės ir tęsiama visą spartaus 

augimo periodą. Tręšimas pradedamas mažesnėmis azoto dozėmis, 

po to dozė palaipsniui didinama ir baigiama, prasidėjus grūdinimo 

60–70 proc. nuo pilno drėgmės imlumo (2.16 lentelė). Laistymo po-
reikis nustatomas sveriant konteinerius. Laistymo režimas parenka-
mas taip, kad jis skatintų augalo šaknis užimti visą konteinerio tūrį. 
Pradedama laistyti, kai substrato paviršius konteineryje tampa apy-
sausis, o apatinėje konteinerio dalyje dar yra 25–30 proc. drėgmės. 
Laistymo intensyvumas toks, kad visame konteineryje substratas 
būtų drėgnas. Laistoma tada, kai konteinerio svoris sumažėja iki mi-
nimalaus leistino svorio. Toks substrato drėgnumo svyravimas skati-
na augalo šaknis užimti visą konteinerio tūrį. Vidutiniškai spartaus 
augimo periodu sodmenys laistomi kas 3–5 dienas, išliejant 6–8 li-
trus vandens į 1 m2 (6–8 mm/m2). Tarp laistymų substrato paviršius 
visada turi būti apysausis, kad būtų išvengta samanų ir dumblių augi-
mo. Tačiau oro sąlygos gali labai pakoreguoti laistymo režimą. 

2.16 lentelė. Laistymo rekomendacijos („Plantek®“ konteineriai) spartaus augimo 

periodu (Saksa, 2011)

Konteinerių tipas
Minimali masė / 
laistymas būtinas

Maksimali masė / lais-
tymas nutraukiamas Vytimo taškas

kg kg kg

PL256 2 3 1,6

PL121F 3,2 4,3 2,4

PL81F 3,6 4,8 2,6

PL64F 3,8 5 2,8

PL49F 4 5,5 3
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periodui. Tręšimas kontroliuojamas kartą per savaitę, matuojant 
elektrinį konduktyvumą. Druskingumas substrato vandens ištrauko-
je turi būti 1,5–2 mS/cm. Bendras azoto trąšų kiekis, sunaudojamas 
vegetacijos sezono metu, – 8–10 g/m2. Laistomo tirpalo koncentracija 
neturi viršyti 0,4 proc. Šiltnamyje tręšiama kiekvieno laistymo metu, 
naudojant mažesnes koncentracijas. Lauko aikštelėse gali būti tręšia-
ma rečiau, naudojant didesnes koncentracijas. 

Grūdinimo periodas. Anksti pavasarį (sėklos pasėtos kovo–gegu-
žės mėn.) pradėję vegetaciją sodmenys iki rudens natūraliai pasiruo-
šia žemoms žiemos temperatūroms. Jiems nereikalingas fotoperiodo 
ilgio reguliavimas, nes diena natūraliai trumpėja nuo liepos iki vege-
tacijos sezono pabaigos. Jeigu vienmečiai sodmenys rudenį bus sodi-
nami į miško želdinius, tuomet fotoperiodą reikia reguliuoti siekiant 
apsaugoti medelius nuo ankstyvųjų šalnų pažeidimo. 

Vasaros periodo (liepos mėn.) sėjos sodinukai iki žiemos gali nesu-
spėti užsigrūdinti. Todėl jiems reikalingas fotoperiodo reguliavimas. 
Dienos trukmės reguliavimas skatina medelių brandą, ūglių sumedė-
jimą ir viršūninio pumpuro susiformavimą. Dienos periodas sutrum-
pinamas iki 10–12 valandų ne mažesniam kaip 2 savaičių laikotar-
piui (2–4 savaitės). Dienos periodą reikia reguliuoti siekiant stabdyti 
sodinukų augimą į aukštį, jeigu jie jau pasiekę norimus parametrus.

Grūdinimo periodu negalima tręšti azoto trąšomis. Iki šio perio-
do pradžios azoto trąšų norma turi būti palaipsniui mažinama ir trę-
šimas baigiamas iki rugpjūčio pabaigos. Siekiant padidinti medelių 
atsparumą, paskutinį kartą kalio trąšomis galima tręšti rugsėjo gale 
arba net spalio mėnesį. 

Grūdinimo periodu laistoma stebint konteinerių masės pokyčius. 
Greito augimo periodo konteinerių optimalaus svorio etalonai gali 
būti naudojami ir grūdinimo periodu, tačiau prieš nusprendžiant, 
kada pradėti ir baigti laistyti, reikia atsižvelgti ir į padidėjusią mede-
lių masę. Rudenį laistoma atsižvelgiant į oro sąlygas.

Sodmenys, pradėję vegetaciją anksti pavasarį, iš šiltnamių į lauko 
aikšteles išnešami, kai nėra vėlyvųjų pavasarinių šalnų pavojaus (bir-
želio pradžioje). Nuo birželį pasitaikančių retų šalnų galima apsisau-
goti medelius laistant. 

Antros rotacijos sodmenys, pasėti šiltnamyje birželio mėnesį, į 
lauko aikšteles išnešami rugpjūtį. Jie nuo ankstyvųjų šalnų saugomi 
laistant medelius. 

Jeigu šiltnamyje auginama viena sodmenų rotacija, sodmenys 

2.17 lentelė. Pavasario ir vasaros sėjos pušų ir eglių sodmenų tręšimo rekomendacijos 

(maistmedžiagių koncentracija laistymo vandenyje, mg/l). Konteineriai 

pripildyti substrato, sumaišyto su trąšomis (Saksa, 2011)

Sėjos laikas – 
balandžio mėn.

Eglė Pušis

Azotas Kalis Fosforas Azotas Kalis Fosforas

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

3–5 savaitės po sėjos 170 180 35 150 160 40

6–8 savaitės po sėjos 250 270 55 210 220 45

Lauko aikštelė 
(birželis–liepa)

310 430 85 300 320 65

Lauko aikštelė 
(rugpjūtis)

240 540 100 180 410 60

Lauko aikštelė 
(rugsėjis–lapkritis)

0 480 100 0 350 75

Sėjos laikas – 
birželio mėn.

Eglė Pušis

Azotas Kalis Fosforas Azotas Kalis Fosforas

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

3–5 savaitės po sėjos 170 180 35 150 160 35

6–7 savaitės po sėjos 250 270 55 190 200 45

Šiltnamis (rugpjūtis). 160 350 65 120 270 50

Šiltnamis 
(rugsėjis–lapkritis)

0 300 65 0 230 50
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jame turi būti laikomi iki rugpjūčio pabaigos. Į lauko aikšteles jie iš-
nešami rugsėjo mėnesį, kai visiškai susiformuoja viršūninis pumpu-
ras ir sumedėja ūgliai. 

Siekiant apsaugoti sodmenis nuo ankstyvųjų rudeninių šalnų, gali 
būti papildomai tręšiama kalio trąšomis ir reguliuojama fotoperiodo 
trukmė. Abiejų šių priemonių naudojimas skatina viršūninio pumpu-
ro formavimąsi. Lauko aikštelėse žiemoti palikti sodmenys turi būti 
padengti sniegu.

Sodmenų priežiūra ir apsauga. Svarbiausias veiksnys, auginant 
sodmenis su uždara šaknų sistema, – efektyvus piktžolių naikinimas. 
Piktžolės turi būti naikinamos atvirose lauko aikštelėse ir teritorijoje 
apie šiltnamius. Svarbu sunaikinti piktžoles, kol jos dar nesubrandi-
na sėklų. Jeigu durpinis substratas paruoštas ir laikomas tinkamai, 
jame piktžolės neturėtų augti. Auginimo metu konteineriai gali būti 
užteršti piktžolių sėklomis per orą arba su laistomu vandeniu. Jeigu 
laistyti vanduo imamas iš atvirų vandens telkinių (be filtravimo), tiki-
mybė užteršti konteinerius piktžolių sėklomis daug didesnė, nei lais-
tant vandeniu iš artezinių gręžinių. Siekiant išvengti samanų augimo 
konteineriuose, svarbu dygimo ir įsitvirtinimo periodu tarp laistymų 
palaikyti substrato paviršių apysausį, o laistyti rytą. 

Norint išvengti ligų, konteinerizuotų sodmenų medelynas turė-
tų būti steigiamas atvirose vietovėse, kur gera oro cirkuliacija. Jeigu 
medelynas steigiamas miškų apsuptyje, miškai turi būti geros sani-
tarinės būklės, pakankamai išretinti, kad būtų skatinama oro cirku-
liacija. Medelyno negalima steigti vietose, kur dažnos pavasarinės ir 
rudeninės šalnos. 

Šiltnamiuose turi būti palaikoma švara. Jie valomi ir dezinfekuo-
jami po kiekvienos sodmenų auginimo rotacijos. Šiltnamiuose ir 
lauko aikštelėse reguliariai vykdoma ligų ir kenkėjų kontrolė. Labai 
svarbu sudaryti geras aeracijos sąlygas sodmenų šaknims ir veng-
ti perteklinio laistymo. Kai substratas konteineriuose per drėgnas, 

silpnai aeruojamas (ypač kai konteineriai laikomi ne ant padėklų, o 
ant žemės), galimi dažni šaknų pažeidimai, sukeliami Rhizoctonia ir 
Pythium grybų. Siekiant išvengti pelėsių susidarymo (sukėlėjas – Bo-
trytis cinerea Pers.) šiltnamyje būtina palaikyti 60–70 proc. santykinį 
oro drėgnumą, pašalinti sunykusius augalus, laistyti rytą. Jau susifor-
mavęs pelėsis naikinamas fungicidais. Per vegetacijos sezoną sodme-
nys fungicidais apdorojami 3–4 kartus. Fungicidai sunaikina ir kitas 
ligas, kurias sukelia Sclerophoma pythiophila, Alternaria, Phacidium 
infestans bei kiti ligų sukėlėjai. Sodmenų atsparumas ligų sukėlėjams 
gali būti didinamas mikorizuojant substratą ar įterpiant kitų, atspa-
rumą didinančių, medžiagų.

Kartais medelynuose pelės gali sugraužti pasėtas sėklas, jaunus 
daigelius, apgraužti medelių žievę. Šie pažeidimai paprastai pasikar-
toja kas 4 metai. Tam medelyne naudojami gaudomieji cilindrai su 
toksiniu masalu. Sodmenų saugyklų durys turi būti apkaustytos me-
talu, kad voverės ir kiti graužikai nepatektų į vidų.

Sodmenų kokybės kontrolė. Sodmenys turi pasiekti parametrus, 
nurodytus kokybės reikalavimuose. Todėl jų kokybė periodiškai tikri-
nama kelis kartus per visą auginimo ciklą. Pirmoji inventorizacija 
atliekama sėjimo fazės metu. Darbo metu kas valandą detaliai ištiria-
mas vienas konteineris: nustatomas pasėtų sėklų kiekis, substrato su-
spaudimas, mulčiavimo kokybė. Vėliau po 21 dienos tuose pačiuose 
konteineriuose nustatomas sudygusių sėklų ir tuščių konteinerių kie-
kis. Kitas vertinimas atliekamas rudenį, kai sodmenys paruošti žie-
moti arba sodinti į miško želdinius. Šio vertinimo metu matuojamas 
100 sodinukų aukštis (200 sodinukų, jeigu sodmenų siunta didesnė 
kaip 1 mln.). Sodmenys, auginami medelyne 2 vegetacijos sezonus, 
inventorizuojami ir kitų metų pavasarį bei rudenį.

Siekiant nustatyti šaknų gyvybingumą, po žiemos atliekamas so-
dmenų, laikytų šaldytuve arba atviroje lauko aikštelėje, šaknų siste-
mų augimo galimybių patikrinimas. Jo metu atsitiktinai atrinktiems 
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konteineriams sudaromos optimalios sąlygos medelių šaknų sistemai 
augti (temperatūra – apie 20°C, optimalus drėkinimas) ir po 14 bei  
28 dienų įvertinamas naujų šaknų augimas.

Sodmenų rūšiavimas, pakavimas ir saugojimas. Rudenį arba pa-
vasarį, prieš pateikiant sodmenis pirkėjams, jie išrūšiuojami atsižvel-
giant į kokybės reikalavimus. Sodmenys turi būti sveiki, turėti gerai 
susiformavusius pumpurus, tiesų vieną stiebelį, spygliuočių spygliai 
turi būti sodriai žalios spalvos, turėti sveiką šaknų sistemą, apiman-
čią visą konteinerio tūrį. Sodmenų aukštis ir skersmuo turi atitikti 
minimalius reikalavimus, kurie nustatomi pagal auginimo tankį ir 
konteinerių tūrį (2.18 lentelė). 

Prieš pakuojant sodmenis ir vežant juos į saugyklas, būtina pati-
krinti, ar medeliai pakankamai užsigrūdinę. Tai daroma nustatant 
sausos medžiagos kiekį stiebelyje. Sodmenys pakankamai užgrūdin-
ti, jeigu sausos medžiagos stiebelyje yra ne mažiau kaip 33–36 proc. 
Medelių užsigrūdinimui įtakos turi ir medžių kilmė. Kol kas nėra 
praktinių metodų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti šaknų sistemų 

2.18 lentelė. Medelių dydžio klasės (Saksa, 2011)

Dydžio klasė
Konteine-
rio tūris, 
cm3

Auginimo 
tankis, 
vnt./m2

Amžius, 
metais

Eglių 
sodmenų 
kontrolinis 
aukštis, 
cm

Pušų 
sodmenų 
kontrolinis 
aukštis, 
cm

Lapuočių 
medžių 
sodmenų 
kontrolinis 
aukštis, 
cm

Minimalūs 15–50 500–3000 0,5 – 5–8 –

Maži 50–90 600–1500 1 12–20 6–14 20–25

Vidutiniai 90–125 400–800 1,5–2 15–25 10–18 25–40

Dideli 125–225 300–600 2 20–30 14–24 40–60

Maksimalūs >225 <300 ≥2 30–50 >25 >60

pasiruošimą žiemoti. Žiemą sodmenys saugomi šaldomose patalpo-
se, supakuoti į plastikinius arba popierinius maišus ar kartonines 
dėžes arba lauke po sniego danga. Šaldytuvuose sodmenys laikomi 
2–8 mėnesius –2°C temperatūroje. Trumpą laiką (2 savaites–2 mėne-
sius) sodmenis galima laikyti vėsiose patalpose nuo 0 iki –2°C tempe-
ratūroje, oro drėgmė – 80–100 proc.  

2.3.6. Kai kurių medžių rūšių sodmenų su uždara 
šaknų sistema auginimo ypatumai 

Pušys. Pušų sodmenys su uždara šaknų sistema auginami  
85–150 cm3  talpos konteineriuose ir išauginami per vieną vegeta-
cijos sezoną. Sėklos į konteinerius sėjamos kovo pradžioje–gegužės 
pabaigoje. Optimalus sėjos laikas – antra balandžio pusė. Siekiant 
maksimalaus sėklų sudygimo konteineriuose, į vieną konteinerį sė-
jamos 1–3 sėklos, priklausomai nuo jų kokybės. Sėkloms dygstant 
konteineriai 6–8 dienas laikomi šiltnamyje 21–24°C temperatūroje, 
santykinė oro drėgmė turi būti aukšta.

Kai susiformuoja pirmieji spygliai, bet ne anksčiau kaip balandžio 
20 dieną, konteineriai išvežami iš šiltnamio į lauko aikšteles: trum-
palaikėms šalnoms pušų sėjinukai atsparesni už kitų medžių rūšių 
sėjinukus. Išvežus konteinerius į atviras aikšteles, sėjinukų augimas 
sustoja, jie pradeda augti tik šylant orui. Jeigu pušų sėklos sėjamos 
vėlai pavasarį (gegužės mėn.), konteineriai šiltnamiuose turi būti lai-
komi ne ilgiau kaip 2–3 savaites. Tai ypač svarbu, nes aukštoje tem-
peratūroje, sumažinus apšvietimą, sėjinukai pradeda labai sparčiai 
augti, o po to prasideda jų deformacija.

Lenkijoje naudojama ir kita pušų sodmenų auginimo technologija. 
Pripildyti konteineriai antroje balandžio pusėje iš karto, kai tik juose 
pasėjamos sėklos, vežami į lauko aikšteles ir uždengiami agroplėvele. 
Sėklos dygsta lėčiau, tačiau tai neturi esminės įtakos sėjinukų augi-
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mui. Agroplėvelė nuo konteinerių nuimama gegužės 10 dieną. 
Po pirmojo vegetacijos sezono pušys pasiekia 15–20 cm aukštį, jų 

šaknies kaklelio skersmuo 5 mm. Gegužės pabaigoje pasėtuose kon-
teineriuose arba iš karto lauko aikštelėse auginamų sodmenų para-
metrai yra šiek tiek mažesni, tačiau sodmenys tinkami miško želdi-
niams veisti.

Eglės. Auginimo ciklas 1/0. Tai populiariausias eglių sodmenų su 
uždara šaknų sistema auginimo metodas. Išvalytos sėklos sėjamos į 
konteinerius kuo anksčiau, kovo mėnesį. Sėjama po 1–3 sėklas į 100–
150 cm3 talpos konteinerius. Jie laikomi šiltnamyje, o sėklų dygimas 
tęsiasi 15–20 dienų. Vos tik pasirodo pirmieji daigeliai, reikia pa-
pildomai juos apšviesti, sutrumpinant nakties periodą. Dažniausiai 
naudojamas šviesos impulsas viduryje nakties, kuris naktį padalija į 
dvi apytiksliai lygias dalis. Ši priemonė taikoma iki balandžio vidu-
rio. Optimali eglių sėklų dygimo temperatūra – 23°C. Konteineriuose 
sudygus visoms eglių sėkloms, oro temperatūrą reikia sumažinti iki 
20°C dieną ir iki 18°C naktį. Jei ji aukštesnė kaip 26°C, labai sparčiai 
vystosi asimiliacinis aparatas. Ypač į tai reikia atkreipti dėmesį au-
ginant sodmenis šiltnamyje gegužės mėnesį. Konteineriai šiltnamyje 
laikomi 6–8 savaites. Vegetacijos sezono pabaigoje apie 90 proc. sėji-
nukų konteineriuose pasiekia 15 cm aukštį ir 4 mm šaknies kaklelio 
skersmenį ir yra tinkami miškui želdinti.

Auginimo ciklas 0,5/1. Pusantrų metų eglių sodmenų auginimo 
technologija taikoma, kai reikia labai gyvybingų ir stiprių sodmenų. 
Juos galima naudoti miško želdiniams atsodinti antrais ir vėlesniais 
metais. Auginant pagal šį metodą, eglių sėklos sėjamos į konteinerius 
gegužės–birželio mėnesiais, po 1 sėklą į konteinerį. Konteinerių tūris 
nedidelis – 50 cm3. Jie laikomi šiltnamyje, kol sudygsta visos sėklos, 
po to išvežami į atviras lauko aikšteles. Jose eglių sėjinukai laikomi 
iki rudens pradžios, kol jų šaknų sistema užima visą konteinerio tūrį. 
Po to sėjinukai persodinami į didesnius, 250–300 cm3, konteinerius. 

Jie paliekami atvirose aikštelėse ir ten sodmenys auga iki vegetacijos 
sezono pabaigos bei visą kitą vegetacijos sezoną. Per tą laiką medeliai 
pasiekia 30 cm aukštį ir 12–14 mm šaknies kaklelio skersmenį. Šiuo 
metodu auginant eglių sodmenis, konteinerių užpildymas sodmeni-
mis – 90–95 proc.

Ąžuolai. Sėjama gilėmis, kurios prieš tai 24 valandas buvo mirko-
mos 20°C vandenyje. Prieš sėją rekomenduojama pažeisti jų kevalą, 
nupjaunant 15–20 proc. gilės nuo goželės pusės. Sodmenys auginami 
vienus metus 250–300 cm3 dydžio konteineriuose. Geriausias gilių 
sėjimo laikas – pirma kovo pusė. Šiltnamyje gilės sėjamos 1 cm gy-
liu rankomis. Dygimo metu visą parą turi būti palaikoma 23°C tem-
peratūra. Gilės dygsta labai ilgai, kartais iki 8 savaičių. Konteineriai 
laikomi šiltnamyje iki gegužės vidurio, po to pervežami į atviras aikš-
teles ir ten sėjinukai auginami iki vegetacijos sezono pabaigos. Giles į 
konteinerius galima sėti balandžio pradžioje ir vežti į lauko aikšteles. 
Ten 6–8 savaites sėjinukai auginami uždengus agroplėvele. Birželio 
pabaigoje ar liepos pradžioje konteineriai pervežami į šiltnamį, kur 
sėjinukai labai intensyviai auga. Tik čia labai svarbu stebėti, kad ant 
ąžuolų lapų neatsirastų miltligės židinių. 

Didžiausia problema, auginant ąžuolų sodmenis su uždara šaknų 
sistema, – mažas konteinerių užimtumas. Priežastis – ištęstas dygimo 
laikas ir medelių tarpusavio konkurencija dėl didelio tankio. Tai są-
lygoja labai nevienodą medelių aukštį. Vėliau sudygę medeliai būna 
žemesni ir stelbiami aukštesnių. Kuo tankiau konteineriuose augina-
mi sėjinukai, tuo ši problema aktualesnė. Optimalus ąžuolų sodmenų 
išauginimo tankis – 180–200 vnt./m2. Jei auginami tankiau, stelbimo 
problemą galima iš dalies pašalinti rečiau išdėstant konteinerius pa-
auginus po 8 savaites. Geresni ąžuolų sodmenų išauginimo rezultatai 
pasiekiami auginant polistireniniuose konteineriuose. Juose didesni 
atstumai tarp konteinerių – daugiau erdvės medeliams augti. Augi-
nant tik vieną vegetacijos sezoną, medeliai pasiekia ne mažesnį kaip 
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25 cm aukštį ir 6–7 mm šaknies kaklelio skersmenį. 

Juodalksniai. Ši medžių rūšis ganėtinai sparčiai auga pirmąjį 
vegetacijos sezoną, todėl ji gali būti iš karto auginama atvirose aikš-
telėse. Dažniausiai juodalksnių sėklos sėjamos į 250–300 cm3 talpos 
konteinerius, kurie iš karto vežami į lauko aikšteles. Sėklos sėjamos 
automatine sėjimo linija, pritaikyta spygliuočių sėklų sėjai. Sėjama 
nuo kelių iki keliolikos sėklų į vieną konteinerį. Jeigu konteineriai iš 
karto vežami į atviras aikšteles, jie turi būti pridengiami agroplėvele. 
Geriausias sėjimo laikas – balandžio vidurys. Iš anksčiau pasėtų sėklų 
išauga labai dideli medeliai, kurie gali būti neproporcingai išsivystę.

Sudygus sėkloms, daigeliai nedelsiant išretinami, paliekant po 
vieną konteineryje. Išrauti daigeliai persodinami į tuščius konteine-
rius. Per vegetacijos sezoną medeliai pasiekia ne mažesnį kaip 30 cm 
aukštį, skersmuo siekia 7–8 mm. 

Beržai. Beržų sėklos sėjamos rankomis po kelias į konteinerį, prieš 
tai jas pamirkius vandenyje. Automatine sėjimo linija galima sėti tik 
iki 2 mm skersmens granuliuotas sėklas. Beržų sodmenims auginti 
naudojami 250–300 cm3 talpos konteineriai. Sėklos sėjamos gegužės 
mėnesį ir konteineriai vežami į šiltnamį. Dygstant sėkloms palaikoma 
pastovi 20–22°C temperatūra. Sudygus sėkloms, oro temperatūrą rei-
kia pakelti iki 24–25°C. Konteineriai šiltnamyje laikomi 3–4 savaites. 
Medeliams pasiekus 4–5 cm aukštį, konteineriai išnešami į atviras 
aikšteles. Ilgiau laikant šiltnamyje dėl nepakankamo apšvietimo ber-
žų sodmenys gali pradėti sparčiai augti į aukštį, o po to deformuotis. 
Dar šiltnamyje medeliai konteineriuose retinami. Baigiantis vegetaci-
jos sezonui medeliai pasiekia 30 cm aukštį ir 7–8 mm šaknies kaklelio 
skersmenį. Sodmenys auginami vienus metus.

2.3.7. Biometriniai sėjinukų parametrai
Lietuvoje šiuo metu nenustatyti sodmenų su uždara šaknų sistema 

kokybės reikalavimai. Kadangi šie sodmenys auginami kontroliuoja-
moje aplinkoje, jų auginimo technologija unifikuota, visuose medely-
nuose naudojama analogiška įranga, todėl ir biometriniai parametrai 
turėtų būti panašūs, nepriklausomai nuo sodmenų kilmės ar regiono, 
kuriame jie auginami. Visi sodmenys su uždara šaknų sistema pagal 
dydį gali būti skirstomi į 4 kategorijas (2.4 pav.).

2.4 pav.  Medelių dydžio kategorijos (Жигунов, 2000)

Dideli 
sodmenys 
2 metų 
amžiaus

Vidutinio 
dydžio 
sodmenys
2 metų
amžiaus 

Vidutinio 
dydžio 
sodmenys
1 metų 
amžiaus 

Smulkūs 
sodmenys
1 metų 
amžiaus 
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Dideli sodmenys, auginami 2 metus 200–350 cm3 tūrio kasetėse, 
labiausiai tinka derlingų dirvožemių želdavietėms, kuriose didelė žo-
linės augalijos konkurencija.

Vidutinio dydžio 2 metus 120–200 cm3 tūrio kasetėse auginami 
sodmenys tinkamiausi derlingų dirvožemių želdavietėms, kuriose 
žolinės augalijos konkurencija vidutinė.

Vidutinio dydžio sodmenys, auginami 1 metus 85–120 cm3 tūrio 
kasetėse, tinka visose želdavietėse, o smulkūs sodmenys, auginami 1 
metus 50–85 cm3 tūrio kasetėse, tinkamiausi nederlingų dirvožemių 
želdavietėms, kuriose nėra žolinės augalijos konkurencijos. Jie gali 
būti persodinami į atvirą gruntą auginti toliau.

MIŠKO ATKŪRIMAS 
IR ĮVEISIMAS

3.1. MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO BŪDAI, 
     JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Galimi tokie miško atkūrimo ir įveisimo būdai:
- žėlimas (atžėlimas) – be žmogaus pagalbos arba taikant miško 

žėlimą skatinančias ir pomiškį išsaugančias priemones;
- želdinimas – sėjant miško medžių ir krūmų sėklas arba sodi-

nant iš jų išaugintus sodmenis;
- mišrus – aukščiau išvardytų būdų derinys.

Svarbesni natūralaus miško atsikūrimo ir įsiveisimo (žėli-
mo) privalumai lyginant su miško atkūrimu ir įveisimu dirbti-
niu būdu (miško želdinimu):

- žemesnė miško atkūrimo kaina (apie 1,9–4,6 karto);
- mažesnės darbo, mechanizmų ir mašinų reikmės;
- mažiau pažeidžiamos miško ekosistemos, ypač paklotė, dirvo-

žemis ir gyvoji jo danga;
- nėra problemų dėl miško atkūrimo netinkamos kilmės sėklo-

mis, nauja karta geriau atitinka aplinkos sąlygas (dirvožemius, 
augalų bendrijas ir kt.);
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- nekyla rūpesčių dėl sėklų įsigijimo ir sodmenų auginimo (ne-
reikia sėklinių plantacijų ir kitų su sėklų ir sodmenų gavyba su-
sietų objektų, daigynų ir medelynų);

- mažiau želdinių apsaugos problemų (nuo ligų, kenkiančių 
vabzdžių, žvėrių, konkuruojančios augalijos ir kt.);

- dažniausiai formuojasi mišrūs ir įvairiaamžiai medynai, pasi-
žymintys didesne biologine įvairove ir tvarumu, labiau atitinka 
daugiatikslio naudojimo reikalavimus.

Svarbesni trūkumai:

- sudėtinga, dažnai neįmanoma reguliuoti būsimų žėlinių gau-
sos, tankio ir išsidėstymo;

- nėra galimybės medžių rūšis pakeisti kitomis, kurių nebuvo 
motininiame medyne, esant tokioms reikmėms;

- negalimas genetiškai pagerintos naujos miško kartos atkūrimas;
- sudėtingas ir ne visada patikimas šio atkūrimo būdo planavi-

mas ir jo įgyvendinimo sėkmė, nes priklauso nuo medžių de-
rėjimo periodiškumo, meteorologinių ir kitų aplinkos sąlygų 
kintamumo atskirais metais;

- nepavykus natūraliam atsikūrimui tenka želdinti, gali padidėti 
atkūrimo kaina;

- dažnai reikalingos žėlimą skatinančios priemonės;
- sėklinių ir priedangos medžių iškirtimas – neekonomiškas, 

dažniau reikalingi ugdomieji kirtimai;
- sunkiau įgyvendinti (laikytis) technologinius miškų sutvarky-

mo reikalavimus (technologiniai koridoriai, keliai, aikštelės);
- neįmanomas miško įveisimas, kai arti nėra derančių tikslinių 

medžių rūšių (žemės ūkyje naudotos žemės, karjerai ir kt.).

Svarbesni miško želdinimo privalumai:

- galima taikyti visuose miškui atkuri ir įveisti numatytuose skly-
puose, minimali nesėkmės rizika;

- tikslingiau išdėstyti medžių rūšis ir individus pagal jų biologijos 
ypatumus (reikmes aplinkos sąlygoms, tarpusavio sąveiką) ir 
miško auginimo tikslus;

- atkuriant mišką galima efektyviau keisti medžių rūšių sudėtį 
pagal reikmes;

- būsimi medynai dažniausiai būna produktyvesni, gali geriau 
atlikti kitą specialią paskirtį;

- galimas miško atkūrimas ir įveisimas genetiškai pagerinta miš-
ko dauginamąja medžiaga.

Svarbesni trūkumai:

- aukštesnė miško atkūrimo ir įveisimo kaina;
- dažnai didesnės darbo, mechanizmų ir mašinų reikmės;
- galima želdinamų medžių ir krūmų rūšių bei jų kilmių neatitik-

tis aplinkos sąlygoms;
- dažnai labiau pažeidžiamos ekosistemos;
- dažnai mažesnis būsimų želdinių tvarumas, biologinė įvairovė, 

mažiau atitinka daugiatikslio miško naudojimo reikalavimus.

Mišrus miško atkūrimo ir įveisimo būdas įgalina siekti natū-
ralaus ir dirbtinio miško atkūrimo ir įveisimo būdų privalumų der-
mės bei mažinti trūkumus. Jis plačiausiai taikomas atkuriant mišką. 
Ekologiniu ir ekonominiu požiūriu šis miško atkūrimo ir įveisimo 
būdas dažniausiai užima tarpinę padėtį tarp anksčiau minėtų būdų. 
Profesionaliai jį taikant galima užtikrinti didesnę būsimo medyno 
biologinę ir medžių rūšių įvairovę genetiniu lygmeniu (kai be vieti-
nės kilmės panaudojama ir kitos kilmės miško dauginamoji medžia-
ga, ypač iš sėklinių plantacijų).
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3.2. MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO BŪDO BEI 
     MEDŽIŲ IR KRŪMŲ RŪŠIŲ PARINKIMAS  
     ATSIŽVELGIANT Į AUGAVIEČIŲ SĄLYGAS

Miško atkūrimo ir įveisimo būdo parinkimą lemia trys grupės 
veiksnių:

- teisiniai;
- socialiniai ir ekonominiai;
- ekologiniai.

Svarbiausi miško atkūrimą ir įveisimą reglamentuojantys teisės 
aktai:

- LR miškų įstatymas (išskirtinis 15 straipsnis);
- LR saugomų teritorijų įstatymas;
- Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai;
- Miško dauginamosios medžiagos nuostatai;
- Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros programa ir jos įgy-

vendinimo priemonių planai;
- Miško kirtimų taisyklės;
- Miško sanitarinės apsaugos taisyklės;
- Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės;
- Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės;
- kiti LR įstatymai, jų įgyvendinamieji teisės aktai, įsakymai, susi-

tarimai, teritorijų planavimo dokumentai, susiję su miško atkū-
rimu ir įveisimu.

Priimant sprendimus dėl miško atkūrimo ir įveisimo, rengiant vi-
dinės miškotvarkos projektų miško želdinimo ir žėlimo projektavimo 
dalį svarbu žinoti įvairiuose teisės aktuose ir projektavimo dokumen-
tuose nurodytus šios veiklos apribojimus. Daugelis jų pateikti teisės 
akte „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. nutarimu Nr. 343.

Minėtais ir kitais teisės aktais reguliuojama socialinių ir ekonomi-
nių, techninių bei ekologinių veiksnių reikšmė parenkant miško atkū-
rimo ir įveisimo būdus.

Svarbesni socialiniai ir ekonominiai veiksniai, parenkant miško 
atkūrimo ar įveisimo būdą, yra šie:

- funkcinė miško paskirtis;
- motininio medyno genetinė vertė;
- finansinės galimybės;
- želdinimo ir žėlimo apimtys, savininko ir naudotojo tikslai, kt.;
- apsirūpinimas miško dauginamąja medžiaga, įrankiais, mecha-

nizmais, mašinomis ir kt.

Svarbesni ekologiniai veiksniai:

- edafiniai (svarbiausi – dirvožemio derlingumas, drėgnumas, gra-
nuliometrinė sudėtis, struktūra);

- fitocenotiniai (augalijos rūšių sudėtis ir struktūra, selekcinė 
grupė);

- zoocenotiniai (žvėrių, vabzdžių paplitimas);
- mikrobocenotiniai (mikroorganizmų paplitimas);
- antropogeniniai (oro ir dirvožemio užterštumas, dirvožemio su-

plūkimas, užmirkimas ir užpelkėjimas);
- dislokaciniai (sklypo vieta, forma, dydis, reljefas ir kt.).

Visų minėtų veiksnių svarba parenkant miško atkūrimo ar įveisi-
mo būdą ir vyraujančias medžių rūšis labiausiai priklauso nuo miškų 
prioritetinės paskirties (miškų grupės).

Rezervatiniuose (I gr.) griežtos apsaugos pogrupio miškuose 
galimas tik natūralus miško atsikūrimas (atžėlimas), net neleidžiamos 
žėlimą skatinančios priemonės. Reguliuojamos apsaugos pogrupio 
miškuose galimas pažeistų žmogaus veiklos gamtinio kraštovaizdžio 
ekosistemų bei objektų atkūrimas ir formavimas (dažniausiai renatū-
ralizacija), bet tai turi būti numatyta specialiuose projektuose.
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Ekosistemų apsaugos (II A gr.) miškuose pirmenybė teikiama 
natūraliam miško atsikūrimui, leidžiama taikyti žėlimą skatinan-
čias priemones, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų ar teritorijų pla-
navimo dokumentų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritori-
jose, nuostatoms.

Želdinant naudojama tik vietinių rūšių ir vietinės kilmės miško 
dauginamoji medžiaga. Vyraujančios medžių rūšys parenkamos va-
dovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (2008) 1 priedu. 
Kai kurių rūšių draustiniuose galimos specialios miško atkūrimo ir 
įveisimo priemonės, numatytos bendruose ar individualiuose šių 
draustinių nuostatuose ar planavimo dokumentuose (pvz., botani-
niuose – palikti neapželdintas aikšteles, veisti mažo tankio, palankiai 
sąveikaujančias su saugomais augalais, medžių ir krūmų rūšis, zo-
ologiniuose – veisti saugomų rūšių mitybai ir buveinėms tinkančias 
augalų rūšis ir kt.).

Rekreaciniuose (II B gr.) miškuose pirmenybė teiktina natūra-
liam miško atsikūrimui, tačiau tai ne visur įmanoma (ypač intensyviai 
lankomuose, stipriau pažeistuose sklypuose). Turėtų vyrauti vietinės 
kilmės, atsparios pažeidimams, gerų estetinių, sanitarinių-higieninių 
savybių medžių ir krūmų rūšys bei jų genotipai. Reikia vadovautis 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 2 priedu.

Apsauginiuose (III gr.) miškuose galimi visi miško atkūrimo bū-
dai, pirmenybę teikiant natūraliam atsikūrimui. Vyraujančios tiksli-
nės medžių ir krūmų rūšys parenkamos vadovaujantis Miško atkūri-
mo ir įveisimo nuostatų 1 priedu, pirmenybė teikiama vietinės kilmės 
miško dauginamajai medžiagai. Miškui atkurti tinka visos vietinės 
medžių ir krūmų rūšys, ypač kai jos atželia savaime. Parenkant miško 
atkūrimo būdą ir medžių bei krūmų asortimentą saugomose teritori-
jose būtina laikytis Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose 
numatytų apribojimų.

Ūkiniuose (IV gr.) miškuose galimi visi minėti miško atkūrimo ir 
įveisimo būdai. Būtina maksimaliai panaudoti natūralaus miško at-
sikūrimo galimybes. Šis atkūrimo būdas galimas visose augavietėse. 
Dažniausiai taikomas augavietėse, kuriose dirbtinį miško atkūrimą 
riboja dirvos paruošimo miškui želdinti sunkumai (U ir P hidrotopų 
augavietėse). Vyraujančios tikslinės medžių rūšys atkuriant ir įvei-
siant mišką parenkamos vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų 3 ir 10 priedu. 

Pasirinktas natūralaus miško atkūrimo būdas bus patikimesnis, 
jeigu gyvybingo, tolygiai išsidėsčiusio pomiškio (kirtavietėse) ir sa-
vaiminukų kitose želvietėse tankis bus artimas nurodytam 3.1 len-
telėje. Kai nėra pakankamo pomiškio (savaiminukų) kiekio, miško 
atkūrimo būdą ir vyraujančias tikslines medžių rūšis preliminariai 
galima parinkti vadovaujantis 3.2 lentele. Miško atkūrimo būdas ir 
vyraujančios medžių rūšys nurodomos vietinės miškotvarkos projek-
tuose. Tačiau galutiniai sprendimai priimami remiantis stebėjimais 
ir vertinimais, atliekamais prieš Miško želdinimo ir žėlimo projekto 
sudarymą, atsižvelgiant į visą kompleksą teisinių, socialinių, ekono-
minių ir ekologinių veiksnių.

Įveisiant mišką preliminariai želdinių ar žėlinių rūšinė sudėtis pa-
renkama vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 10 prie-
du. Pamiškės dažnai apželia savaime. Pirmai miško žėlinių kartai ne 
miško žemėse (naudotose žemės ūkyje, apleistose kitos paskirties, 
karjeruose ir kt.) toleruotinos visos miško medžių ir krūmų rūšys. Tai 
dažniausiai minkštieji lapuočiai su krūmais ir spygliuočių bei kietųjų 
lapuočių priemaiša, tradiciškai vadinami pionieriniais. Jie geriausiai 
atitinka aplinkos sąlygas ir formuoja miško aplinką.

Miško želdinimo ir žėlimo specifiniai reikalavimai skirtingos 
funkcinės paskirties miškuose numatomi vidinės miškotvarkos pro-
jektuose.
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Auga 
vietė

Pušis Eglė Ąžuolas Uosis Juodalksnis, 
baltalksnis Beržas Liepa Klevas Drebulė, guo-

biniai

iki daugiau 
nei

iki daugiau 
nei

iki daugiau 
nei

iki daugiau 
nei

iki dau-
giau 
nei

iki dau-
giau 
nei

iki dau-
giau 
nei

iki dau-
giau 
nei

iki dau-
giau 
nei

0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m l m l m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m l m l m l m l m

Nae, Na 6 4 – – – – – – – – – – – – – – – –

Na, Nb 6 4 – – – – – – – – – – – – – – – –

Nb 6 4 4 3 – – – – – – – – – – – – – –

Lb 6 4 4 3 – – – – – – 6 4 – – – – – –

Nc 6 4 4 3 5 4 – – – – 6 4 4 3 6 4 – –

Lc 6 4 4 3 5 4 – – – – 6 4 4 3 6 4 6 4

Nd – – 4 3 5 4 6 4 6. 4 4 3 6 4 – –

Ld – – 4 3 5 4 6 4 6 4 6 4 4 3 6 4 6 4

Nf, Lf – – 4 3 5 4 6 4 6 4 6 4 4 3 6 4 6 4

Lf, Uf – – 4 3 5 4 6 4 6 4 6 4 – – – – 6 4

Ua, Ub 6 4 4 3 – – – – – – 6 4 – – – – – –

Uc 6 4 4 3 – – – – 6 4 6 4 – – – – – –

Ud – – 4 3 – – 6 4 6 4 6 4 – – – – – –

Uf – – 4 3 – – 6 4 6 4 6 4 – – – – – –

Pa 1 0,5 – – – – – – – – – – – – – – – –

Pb 3 2 – – – – – – – – 3 2 – – – – – –

Pc – – – – – – – – 6 4 6 4 – – – – – –

Pd – – – – – – – – 6 4 6 4 – – – – – –

Pastaba: leistina 10 proc. pomiškio (savaiminukų) kiekio paklaida nuo nurodyto lentelėje.

3.1 lentelė. Gyvybingo, tolygiai išsidėsčiusio tikslinių medžių rūšių pomiškio (savai-

minukų) kiekis (tūkst. vnt./ha) po medyno kirtimo, pakankamas me-

dynui atkurti II, III ir IV grupių miškuose, kuriuose netaikomi specialieji  

 medžių tankumo ir išdėstymo reikalavimai (pagal E. Riepšą)
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3.2 lentelė. Miško atkūrimo būdų parinkimas, kai nėra pakankamo, tolygiai išsidės-

čiusio tikslinių medžių rūšių perspektyvaus pomiškio kiekio ūkiniuose (IV 

gr.) ir apsauginiuose (III gr.) miškuose (Riepšas, 2011)

Augavietė (Dtg – miš-
ko tipų serija)

Skaitiklyje – atkūrimo būdas (a – žėlimas, b – želdinimas, c – mišrus)                                                                                  Vardiklyje – tikslinis medynas (pagal vyraujančias medžių rūšis)

                           Motininio medyno vyraujanti medžių rūšis
pušis eglė beržas juodalksnis drebulė baltalksnis uosis ąžuolas

Nac, Na – kerpšilis c, a
P

– – – – – – –

Na, Nb – brukniašilis c, a

P
– b

P
a
B

– – – – –

Nb – žaliašilis c, b
P

a
E

b
P

a
E

a
B

b
P

a
E

a
B

– b
P

a
B

– – –

Lb – mėlynšilis c, b
P

a
E

a, c
E

b
P

a
B

b
P

a
B

– b
P

a
B

– – –

Nc – šilagiris c, b
P

b, c
E

b, c
E

a
B

b, c
E

a
B

– b, c
E

a
B

a
Bt

b
E

– b, ca, c
EĄ

Lc – mėlyngiris b, c
E

c
P

a
B

b, c
E

a
B

b, c
E

a
B

– b, c
E

a
B

a
D

a
Bt

b
E

– b, ca, c
EĄ

Nd – sausgiris b, c
E

b, c
Ą

b, c
E

b, c
Ą

b, c
E

b a
A B

– b, c
E

b
Ą

a
Bt

bb
EĄ

a, c
U

c, b
Ą

b, c
E

b, cc, b
EĄ

Ld – žaliagiris – b, c
E

b, c a a
Ą U B

aa
BU

b, c
E

b
Ą

– aa
BU

b, c
E

b
Ą

c a
U B

b, c
E

b
Ą

a, c
U

b, c
Ą

b, c
E

b, cb, c
EĄ

Nf, Lf – baltmiškis – b, c
E

b, c
Ą

b, c
U

a
B

b, c
E

b, c
U

b
Ą

–
   

b, c
E

c, b
U

b
Ą

a
Bt

b
U

b a
E B

b
Ą

a, c
U

c, b
Ą

b, c
E

b, cc, b
EĄ

Lf, Uf – šlapgiris – – a
B

c, b
U

c
Ą

ca, c
UJ

a
D

c, b
U

c
Ą

a
B

c, b
U

b
Ą

a
Bt

a, c
U

c, b
Ą

c
E

c, b
Ą

cc
EU

Ua, Ub – balašilis a
P

c
P

a
B

– – – – – –
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Pastabos:   1. Prioritetas teiktinas pirmajam miško atkūrimo būdui ir tikslinei medžių rūšiai;
 2. Selekcinės grupės (arba boniteto klasės) apribojimai žėliniams taikomi atsižvelgiant į 
                              Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus;
 3. Pelkinėse sausintose augavietėse miško atkūrimo būdas parenkamas atsižvelgiant į 
                             nusausinus susidariusias augavietės sąlygas. 

Uc – paraistis a
P

a
B

a, c
J

a
B

a
E

a, c
J

a
B

a
J

a, c
J

a
B

a, c
J

– – –

Ud – palieknis – a
U

a
B

c, a
J

a
U

a
B

c
J

a, c
J

c, b
U

a, c
J

– a, c
U

–

Uf – juodgiris – a
B

c, a a, c
J J

a a a
B J U

a, c
J

a
B

a, c
J

c, b
U

– a, c
U

–

Pa – tyrašilis a
P

– – – – – – –

Pb – raistašilis a
B

– – – – – – –

Pc – raistas aa
PB

a, c
J

a a a
J B E

a
B

a
J

a, c
J

– – – –

Pd – lieknas – a
B

a, c
J

a, c
J

a, c
J

– – – –
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3.3. MEDŽIŲ RŪŠIŲ SĄVEIKA MIŠRIUOSE 
     ŽELDINIUOSE (ŽĖLINIUOSE) IR JOS 
     REGULIAVIMAS

3.3.1. Rūšių sąveikos formos
Greta augdami sumedėję augalai labai įvairiai veikia vieni kitus. 

Nuo mišriuose želdiniuose augančių rūšių tarpusavio poveikio pri-
klauso būsimų medynų produktyvumas, tvarumas, išauginamos me-
dienos kokybė. Miško želdinimo ir žėlimo praktikoje žinoma daug 
atvejų, kai dėl medžių sąveikos dėsnių nežinojimo arba jų ignoravimo 
nepavykdavo sukurti norimos rūšinės sudėties medynų arba viena iš 
komponentinių rūšių žūdavo. Dažniausiai išskiriamos šešios pagrin-
dinės augalų sąveikos formos:

1. Genetinė sąveika vyksta apsidulkinant bei susidarant gemalams 
ir sąlygoja rūšies dauginimąsi;

2. Fiziologinė sąveika atsiranda suaugant medžių šaknims ar 
antžeminei daliai ir dėl to susidaro bendra vandens ir asimilia-
tų apytaka;

3. Biotrofinė sąveika vyksta per maisto medžiagų apykaitos ratą ir 
jo poveikį dirvožemiui;

4. Biofizinė sąveika pasireiškia kintant fiziniams aplinkos veiks-
niams: šviesai, drėgmei ir kt.;

5. Mechaninė sąveika prasideda susipinant medžių šaknims, stie-
bams ir šakoms;

6. Alelocheminė (alelopatinė, biocheminė) sąveika pasireiškia per 
augalų ore ir dirvoje skleidžiamas biologiškai aktyvias medžia-
gas – fitoncidus, kolinus.

Projektuojant mišrių miško želdinių rūšinę sudėtį, labiausiai 

reikia atsižvelgti į keturias paskutines medžių sąveikos formas 
(Малинаускас, 2003).

Biotrofinė sąveika. Medžiai auga ir dirvožemį veikia paimdami iš 
jo maisto elementus ir kasmet grąžindami dalį jų su krintančia orga-
nine mase (lapais, spygliais, šakutėmis, kankorėžiais, sėklomis, žie-
vės atplaišomis) bei savaiminio išsiretinimo metu nudžiūvusiais me-
džiais, kartu sukaupdami ir daugelį metų išlaikydami kitą dalį maisto 
elementų augančiame medyne.

Iš dirvos paimdami maisto medžiagas medžiai miško želdiniuose 
susisiekia vienas su kitu šaknimis dar prieš susiveriant lajoms. Nere-
tai medžių rūšys mišriems želdiniams parenkamos atsižvelgiant tik 
į antžeminių organų tarpusavio poveikį, bet želdinių augimui ir tva-
rumui svarbią reikšmę turi ir šaknų sąveika. Mišriuose želdiniuose, 
lyginant su grynais, gali padidėti šaknų gausumas, pagerėti šaknų iš-
sidėstymo dirvožemio horizontuose tolygumas, keistis medžių rūšių 
šaknų sistemų prasiskverbimo į dirvožemį gylis. Pušis stabdo eglės 
šaknų sistemos vystymąsi. Eglė skatina pušies, ąžuolo ir beržo šaknų 
augimą. Beržo poveikis eglės šaknų sistemos vystymuisi yra neigia-
mas. Beržas savo rizosferos zonoje neigiamai veikia pušies šaknų vys-
tymąsi, o lapų kritimo zonoje skatina jų augimą. Šaknų sistemų vys-
tymąsi abipusiškai skatina maumedis su egle ir juodalksnis su egle. 
Vokietijoje plačiai veisiami spygliuočių su juodalksniais želdiniai, 
siekiant padidinti jų atsparumą vėjavartoms. Juodalksnis, lyginant 
su kitais lapuočiais, yra pranašesnis savo gebėjimu augti sunkiuose 
didelio tankio dirvožemiuose. Jo šaknys pasiekia didelį gylį, praturti-
na dirvožemį humusu.

Iš dirvožemio paimamų, su pakritomis į jį grąžinamų ir medyne 
kaupiamų maisto medžiagų kiekius atspindi cheminių elementų bi-
ologinės apytakos imlumas. Biologinės medžių rūšių savybės lemia 
ne tik bendrą, bet ir atskirų cheminių elementų biologinės apytakos 
imlumą. Priklausomai nuo želdinių rūšinės sudėties keičiasi iš dirvo-
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žemio paimamų, į jį grąžinamų ir į ilgalaikį ciklą įtraukiamų mais-
to medžiagų kiekiai. Nevienoda pakritų frakcinė ir cheminė sudėtis 
lemia skirtingą pakločių mineralizacijos greitį. Dėl minėtų priežas-
čių mišriuose želdiniuose, lyginant su grynais, pakinta medžių rūšių 
aprūpinimas maisto medžiagomis. Todėl biologinės medžiagų apyta-
kos pažinimas leidžia keisti jos imlumą bei greitį ir iki tam tikrų ribų 
veikia želdinių augimą, vystymąsi ir tvarumą. Mišriuose želdiniuose 
cheminių elementų biologinės apytakos imlumas dažniausiai dides-
nis negu grynuose medynuose. 

Būtina atkreipti dėmesį į palankų lapuočių medžių poveikį fiziki-
nėms ir hidrofizikinėms dirvožemio savybėms. Lapuočių su eglėmis 
želdiniuose ir žėliniuose palankus medžių poveikis dirvožemiui ne 
tik nesumažėja, bet pagal kai kuriuos rodiklius (tankį, poringumą) 
netgi padidėja, lyginant su grynais lapuočių želdiniais ir žėliniais. Tai 
didele dalimi priklauso nuo didesnio biologinio medžiagų apytakos 
imlumo mišriuose želdiniuose ir žėliniuose. Spygliuočių medžių po-
veikis dirvožemio fizikinėms ir hidrofizikinėms savybėms mažiau pa-
lankus ir beveik vienodas. 

Humusinio horizonto reakciją nulemia želdinių ar žėlinių rūšinė 
sudėtis. Rūgščiausi dirvožemiai eglių, eglių ir pušų bei eglių ir mau-
medžių želdiniuose, mažiausiai rūgštūs – ąžuolų ir liepų, ąžuolų ir 
uosių, beržų ir eglių, beržų, juodalksnių ir eglių. Gryni maumedžių 
želdiniai užima tarpinę padėtį tarp eglių ir pušų, o dirvožemio rūgš-
tingumas mišriuose eglių ir maumedžių želdiniuose yra beveik toks 
pat, kaip ir eglynuose. Todėl eglės ar pušys, didindamos dirvožemio 
rūgštingumą, sudaro mažiau palankias sąlygas sau ir kitoms medžių 
rūšims augti. Mišrinimas su ąžuolais, beržais, juodalksniais, liepomis 
gali sulėtinti dirvožemio rūgštėjimo procesą arba rūgštingumas net 
gali pradėti mažėti.

Dėl biologinės medžiagų apytakos skirtumų skirtingos rūšinės 
sudėties želdiniai nevienodai veikia dirvožemį keičiančius procesus. 
Biologinės medžiagų apytakos ir dirvožemio fizikinių bei cheminių 

savybių ir drėgmės režimo tyrimai parodė, kad dirvožemio mainų 
ir hidrolizinis rūgštingumas, prisotinimas bazėmis ir humuso kiekis 
priklauso nuo medyną sudarančių medžių rūšių biologinių savybių. 
Svarbiausią reikšmę turi nevienodas medžiagų paėmimas ir skirtin-
gas į paklotę grąžinamų maisto medžiagų kiekis kartu su organine 
medžiaga bei organinės medžiagos biocheminės savybės. Be tiesiogi-
nio poveikio paklotės ir paviršinių dirvožemio sluoksnių fizikinėms ir 
cheminėms savybėms, biologinė medžiagų apytaka netiesiogiai vei-
kia ir dirvožemių drėgmės režimą. 

Biofizinė ir mechaninė sąveika. Šios dvi medžių sąveikos formos 
dažniausiai pasireiškia kartu. Miško želdiniams iš biofizinės sąveikos 
svarbiausias yra medžių tarpusavio pavėsinimas ir įtaka dirvožemio 
drėgmės režimui, o iš mechaninės – lajų čaižymas. Medžių tarpusa-
vio pavėsinimas gali būti vertinamas teigiamai, kai vieni medžiai, 
uždengdami kitų stiebus ar žemutinę lajų dalį, apsaugo juos nuo ža-
lingo šalčio ir saulės kaitros poveikio (žiemospirgių), pagreitina šakų 
nusivalymo procesą, skatina augti į aukštį (palydovinė funkcija). Tokį 
teigiamą poveikį, pvz., atlieka liepos, augdamos su ąžuolais, eglės – 
su pušimis ar juodalksniais. Neigiamas pavėsinimo poveikis praside-
da tada, kai vienos medžių rūšys uždengia didžiąją kitų medžių lajų 
dalį arba užgožia kitas medžių rūšis ir pradeda jas stelbti. Nuo neigia-
mo biofizinio poveikio labiausiai nukenčia šviesamėgės medžių rūšys 
(pvz., neigiamas beržų poveikis pušims derlingesnėse augavietėse).

Medžių biofizinio ir mechaninio poveikio intensyvumas mišriuose 
medynuose priklauso nuo juose augančių medžių rūšių augimo grei-
čio ir jų lajų plėtojimosi horizontalia kryptimi. Žinant įvairių medžių 
rūšių lajų parametrus, būtina projektuoti tokias medžių rūšių mišri-
nimo schemas ir sodinimo atstumus, kad būtų išvengta neigiamos 
biofizinės ir mechaninės sąveikos ne mažiau kaip pirmąjį želdinių 
augimo dvidešimtmetį.

Medžių rūšys nevienodai veikia dirvožemio drėgmės režimą vege-
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tacijos sezono metu. Po beržu ir maumedžiu pavasarį drėgmės kiekis 
dirvoje mažėja greičiau, negu po kitais medžiais. Maumedis ir beržas 
sprogsta 2–3 savaitėmis anksčiau negu eglė, pušis ar ąžuolas. Augant 
lapams ir spygliams medžiai sunaudoja daug vandens. Jeigu pavasarį 
beržas naudoja drėgmę iš viso dirvožemio sluoksnio beveik vienodai, 
tai maumedis – beveik išimtinai tik iš paviršinių, šiltesnių dirvožemio 
sluoksnių (iki 15–20 cm gylio). Priešingai negu maumedyne ar ber-
žyne, eglyne dirvožemis intensyviau pradeda džiūti tik birželio mė-
nesį. Ąžuolynuose ir pušynuose pavasarį dirvožemio drėgmės atsar-
gos mažėja palaipsniui, o iki ąžuolo lapų sprogimo ar pušies spyglių 
išsiskleidimo svarbią reikšmę dirvožemio drėgnumo mažėjimui turi 
saulė ir vėjas.

Visų minėtų rūšių želdiniuose ilgų sausų periodų metu paviršinių 
dirvožemio sluoksnių drėgnumas tampa panašus ir priartėja (spy-
gliuočių želdiniai) arba netgi pasiekia (beržų, ąžuolų želdiniai) vy-
timo drėgnumą.

Po lietaus dirvožemio drėgnumas mišriuose želdiniuose, lygi-
nant su dirvožemio drėgnumu pušų, maumedžių, ąžuolų ir beržų 
želdiniuose, būna didesnis, nes mišriuose medynuose dirvožemis 
išdžiūsta lėčiau. Tačiau ir šiuose medynuose ilgų sausų periodų 
metu dirvožemio drėgnumas, nors ir trumpesniam laikotarpiui, pri-
artėja prie vytimo drėgnumo. Todėl drėgmės režimas mišriuose žel-
diniuose, lyginant su grynais, augalams palankesnis, nes mišriuose 
medynuose medžių šaknų sistemos dirvožemyje išsidėsto tolygiau, 
todėl geriau išnaudoja gilesnių dirvožemio sluoksnių drėgmę. Be 
to, eglės ir kiti ūksmę toleruojantys medžiai ar krūmai su tankiomis, 
žemai nusileidusiomis lajomis geriau apsaugo dirvožemį nuo vėjo ir 
saulės išdžiovinimo. 

Alelocheminė sąveika. Augalų gyvybinės veiklos procese į aplin-
ką išsiskiria vandens išplaunamos ar išgaruojančios įvairios cheminės 
medžiagos (pasyvus išsiskyrimas), taip pat sakai, nektaras, šaknų iš-

skyros, eteriniai aliejai ir kitos lakiosios medžiagos (aktyvus išsiskyri-
mas). Augalų antžeminės dalies išskiriamos lakiosios medžiagos dar 
vadinamos dujiniais fitoncidais, o šaknų sistemų išskiriamos medžia-
gos – dirvožemio fitoncidais (kolinais). Fitoncidai kokybiškai keičia 
aplinką, tiesiogiai veikia greta augančių augalų gyvybinius procesus, 
o netiesiogiai, keisdami augalus supančių mikroorganizmų ir faunos 
aktyvumą, ir jos rūšinę sudėtį. Fitoncidai turi įtakos sumedėjusių 
augalų sėklų dygimui, sėjinukų augimui, mišrių želdinių tvarumui. 
Augalų gyvybinę veiklą skatinantys fitoncidai vadinami aktyvikliais 
(stimuliatoriais), ją stabdantys – inhibitoriais. Nedidelė inhibitorių 
priemaiša mišriuose želdiniuose stimuliuoja pagrindinės medžių rū-
šies gyvybinę veiklą, todėl jų visiškai atsisakyti nereikia.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus galima teigti, kad pušiai palan-
kus eglės ir maumedžio lakiųjų fitoncidų poveikis, maumedžiui – 
ąžuolo, liepos ir klevo, ąžuolui – maumedžio, liepos ir klevo. Tačiau 
medynuose į dirvožemį su pakritomis ir šaknų išskyromis patenkan-
čių alelocheminių medžiagų poveikis gerokai svarbesnis nei lakiųjų 
fitoncidų.

Žėliniams ir želdiniams didelę neigiamą įtaką gali turėti viržinių 
(viržiai, mėlynės, bruknės, meškauogės) ir varpinių (miškiniai len-
drūnai, šluotsmilgės) šeimų puskrūmiai ir žolės, kėstieji vikšriai ir 
paparčiai – didžialapiai šakiai.

3.3.2. Sąveikos reguliavimas parenkant mišrinimo 
būdus

Želdinių mišrinimo būdas – tai įvairių medžių ar krūmų rūšių 
kaitaliojimas želdavietėje. Siekiant išauginti našius ir tvarius medy-
nus, mišriuose želdiniuose turi būti sumažinta arba pašalinta žalinga 
tarprūšinė konkurencija ir maksimaliai išnaudota teigiama rūšių są-
veika. Medžių tarprūšinė sąveika mišriuose želdiniuose gali būti re-
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guliuojama parenkant mišrinimo būdą, atstumus tarp eilių ir eilėse, 
mišrinamų medžių rūšių sodmenų dydį ir sodinimo tankį. Nustatant 
optimalų mišrinimo būdą, būtina atsižvelgti į įvairių medžių rūšių 
biologines savybes: jų augimo spartą ir šaknų sistemų formavimąsi, 
biotrofinį poveikį, kitas sąveikos formas. Priklausomai nuo sumedė-
jusių augalų tarpusavio sąveikos pobūdžio, įvairios medžių ir krūmų 
rūšys želdiniuose gali būti mišrinamos eilėse (šachmatiškai ir eilių 
atkarpomis), eilėmis, juostomis, juostomis ir eilėmis, grupėmis, šach-
matiškai ir ploteliais, taip pat įterpiant pavienius medžius tarp kitų 
medžių rūšių visuose minėtuose mišrinimo būduose. Viename sklype 
gali būti derinami keli mišrinimo būdai (3.1 pav.).

Mišrinant eilėse įvairios medžių ir krūmų rūšys eilėje kaitalioja-
mos po vieną arba kelis tos pačios rūšies augalus (eilių atkarpomis). 
Mišrinamų rūšių išdėstymas taisyklingai pasikartojančia tvarka va-
dinamas taisyklingu mišrinimu, o laisvas kaitaliojimas be nustatytos 
sistemos – netaisyklingu (nesisteminiu) mišrinimu. Eilėse sodinimo 
(sėjimo) vietų atstumai dažniausiai būna mažesni nei tarp eilių. To-
dėl mišrinant eilėse rūšių sąveika pasireiškia labiau negu mišrinant 
eilėmis. Eilėse mišrinamos šviesamėgės ir lėčiau arba panašia spar-
ta augančios ūksminės medžių rūšys (ąžuolai su liepomis, pušys su 
eglėmis). Taip mišrinami ir medžiai su krūmais. Mišrinant šiuo būdu 
ir palydovinę medžių rūšį išdėstant šachmatiškai, ji geriau atlieka 
savo funkcijas, padeda pagrindinėms rūšims geriau nusivalyti nuo 
šakų. Krūmai ne tik pavėsina dirvožemį – aukšti krūmai gali atlikti 
ir palydovines funkcijas. Neigiamai rūšių sąveikai sumažinti gali būti 
mišrinama eilių atkarpomis (pagrindinės ir palydovinės medžių rū-
šys bei krūmai eilėse kaitaliojami po kelis tos pačios rūšies augalus). 
Šitaip mišrinant želdiniuose geriau išsilaiko pradinis rūšių santykis. 
Mišrinant eilėse sodinimo darbus galima palengvinti pirma pasodi-
nant vienos rūšies medelius ir paliekant tuščius tarpus, į kuriuos vė-
liau sodinami kitos medžių rūšies medeliai ar krūmai.

Mišrinant eilėmis nustatyta tvarka kaitaliojamos želdiniuose 
sodinamų medžių ir krūmų eilės. Šis mišrinimo būdas šviesamėgiš-
kumo požiūriu taikomas tiems patiems rūšių deriniams, kaip ir miš-
rinant eilėse. Mišrinant eilėmis mišrinamų rūšių sąlytis mažesnis 
negu mišrinant eilėse. Tačiau mišrinant eilėmis kartais susidaro kai 
kurioms rūšims nepalankios sąlygos. Pvz., mišrinant pušis su beržais 
eilėmis Nb augavietės sklypuose pasireiškia neigiamas beržų biofizi-
nis ir mechaninis poveikis pušims: beržai auga greičiau už pušis ir jas 

3.1 pav.  Miško želdinių mišrinimo būdai (pagal E. Riepšą; Mangalis, 
1989, 2004):

1 – eilėse šachmatiškai,
2 – eilių atkarpomis,
3 – eilėmis,
4 – juostomis,
5 – juostomis ir eilėmis,
6 – grupėmis šachmatiškai,
7 – grupėmis (ploteliais).
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stelbia. Jų šakos, judinamos vėjo, nučaižo pušų spyglius, dažnai – ir 
viršūninius pumpurus, todėl lėtėja pušų augimas, susidaro dvigubos 
ar trigubos viršūnės, išsikreivina stiebai. Dėl to pušis su beržais miš-
rinti eilėmis arba eilėse netikslinga.

Mišrinant juostomis (kulisiniu būdu) kelios vienos rūšies eilės 
kaitomos su keliomis kitos rūšies eilėmis, sudarant vienos rūšies au-
galų juostas. Šis mišrinimo būdas dažniausiai taikomas veisiant skir-
tingų pagal augimo spartą, bet vienodo ar panašaus kirtimo amžiaus 
medžių rūšių (eglė su juodalksniu) želdinius, siekiant sušvelninti 
greičiau augančių rūšių neigiamą poveikį lėčiau augančioms rūšims. 
Priklausomai nuo mišrinamų rūšių biologinių savybių ir augaviečių, 
juostas gali sudaryti 2–5 ir daugiau eilių. Juostų plotis priklauso nuo 
rūšių santykio želdinių rūšinėje sudėtyje. 

Mišrinant juostomis ir eilėmis vienos mišrinamos medžių rūšies 
juostos kaitaliojamos su kitos rūšies pavienėmis eilėmis. Šis mišri-
nimo būdas taikomas, kai vienos iš mišrinamų rūšių dalis želdinių 
sudėtyje nedidelė arba kai mišrinamų rūšių brandos amžius skirtin-
gas ir jos bus kertamos ne vienu metu. Pvz., mišriame pušų su beržų 
medyne beržai iškertami einamaisiais kirtimais 60–70 m. amžiaus, 
o pušys auginamos iki 101–121 m. Iškirtus beržus, likusius tuščius 
tarpus turi užpildyti greta augančių pušų lajos. Kad jie nebūtų per 
platūs, beržai sodinami pavienėmis eilėmis.

Mišrinant grupėmis šachmatiškai želdavietė suskirstoma į tai-
syklingus tam tikro ploto kvadratus, kuriuose kaitaliojant šachma-
tine tvarka sodinamos dvi mišrinamos rūšys. Kvadratų dydis turėtų 
būti toks, kad maksimaliai būtų panaudojamas teigiamas ir iki mini-
mumo sumažintas neigiamas tarprūšinės sąveikos efektas. Taip miš-
rinant galima sodinti dvi pagrindines rūšis, pagrindinę ir palydovinę 
rūšį arba pagrindinę rūšį ir krūmus. Kvadratų pakraščiais gali būti 

sodinama buferinė medžių ar krūmų eilė. Mišrinant šachmatiniu 
būdu sumažėja biofizinė ir mechaninė rūšių sąveika, tačiau visiškai 
ar iš dalies išlieka jų teigiamas ar neigiamas tarpusavio biotrofinis ir 
alelocheminis poveikis. Šis mišrinimo būdas sunkiau įgyvendinamas 
natūroje. Nėra tokio mišrinimo patirties. Dubravos miškuose 1961 m. 
įveistuose pušų su beržais želdiniuose pušys žuvo, o eglių su beržais 
želdiniuose eglės suformavo tik kvadratais išsidėsčiusį antrąjį ardą. 
Modifikuotas šio būdo variantas – mišrinimas juostų atkarpomis, be-
siskiriantis tuo, kad mišrinamos medžių rūšys sodinamos ne vienodo 
dydžio kvadratuose, o skirtingo ilgio juostų atkarpose. Vienoje juos-
toje nustatyta tvarka gali kaitaliotis vienos rūšys, kitoje – kitos. Pa-
vyzdžiui, šitaip galima veisti pušų su ąžuolais želdinius. Šiuo atveju 
teigiamos ir neigiamos savybės tokios pat, kaip ir šachmatinio mišri-
nimo būdo.

Mišrinant grupėmis (aikštelėmis) mišrinamos medžių rūšys 
sodinamos ar sėjamos atskirose aikštelėse arba nedidelėmis grupė-
mis (lizdais). Aikštelės ar grupės išdėstomos didesniais atstumais. 
Šiuo būdu gali būti mišrinami ąžuolai su palydovinėmis medžių rū-
šimis. Dėl sudėtingos technologijos grupinis mišrinimo būdas pla-
čiai nepaplitęs. Dažniau taikomas atkuriant mišką mišriuoju būdu. 
Kai mišrinamos rūšys sodinamos ir tarpusavyje kaitaliojamos di-
delėmis grupėmis, šis mišrinimo būdas dar vadinamas mišrinimu 
ploteliais. Ploteliai gali būti taisyklingos ir netaisyklingos formos. 
Kai mišrinant forma netaisyklinga, medžių rūšys parenkamos pagal 
dirvožemio ir reljefo sąlygas. Pavyzdžiui, mišrinant egles ar karpo-
tuosius beržus su juodalksniais, eglės ar beržai sodinami pakilesnė-
se reljefo vietose, juodalksniai – žemesnėse. Plotelių dydis priklau-
so nuo dirvožemio sąlygų.

Mišrinimo būdas įterpiant atskirus medžius taikomas, kai ku-
rios nors medžių rūšies sodinama mažai ar tik pavieniai medžiai. Šis 
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mišrinimo būdas taikomas retai. Pavyzdžiui, įterpiant ne medienai 
skirtas medžių rūšis (obelis, kriaušes, trešnes ir kt.). Taip seniau Lie-
tuvoje buvo sodinami maumedžiai ir svetimžemės medžių rūšys, daž-
niau rekreacinės paskirties želdynuose.

Želdinių mišrinimo būdas priklauso nuo konkrečių augaviečių, 
medžių ir krūmų biologinių savybių. Jį parenkant reikia atsižvelgti 
ir į tai, kaip bus galima reguliuoti rūšių tarpusavio santykius ir sufor-
muoti pageidaujamos rūšinės sudėties medyną.

3.3.3. Kiti rūšių sąveikos reguliavimo būdai
Sodinimo vietų išdėstymas. Neigiamas įvairių medžių rūšių tar-

pusavio poveikis mišriuose želdiniuose gali būti mažinamas didinant 
sodinimo atstumus tarp mišrinamų rūšių. Praktikoje jis dažniau tai-
komas keičiant tarpueilių plotį. Skirtingos augimo spartos medžių 
rūšis mišrinant juostiniu eiliniu būdu (pušis su beržais), atstumas 
tarp gretimų pušų ir beržų eilių turi būti pakankamo pločio. Pvz., 
norint išvengti neigiamo beržų poveikio pušims antrąjį dešimtmetį, 
atstumai tarp šių medžių rūšių gretimų eilių Nae augavietėje turi būti 
ne mažesni kaip 2,0–2,5 m, o Na augavietėje – 2,5–3,0 m. Šis būdas 
panaudotas rengiant miško želdinių tipų mišrinimo schemas.

Sodmenų dydžio diferencijavimas. Norint sumažinti nevieno-
dos augimo spartos mišrinamų rūšių aukščio skirtumą, jos sodinamos 
skirtingo amžiaus ir dydžio sodmenimis. Eglių ir juodalksnių želdi-
niuose juodalksniai gerokai pralenkia egles, todėl siekiant sumažinti 
jų augimo skirtumą tikslinga egles sodinti didesniais sodinukais. 

Želdinių tankio diferencijavimas. Nuo želdinių tankio priklauso 
želdinių augimas į aukštį, medžių diferenciacija, retėjimas, lajų for-
mavimasis. Skirtingos medžių rūšys nevienodai reaguoja į sodinimo 

tankį. Pvz., mišriuose ąžuolų ir eglių želdiniuose, sodinant egles tan-
kiau, jų prieaugis į aukštį būna mažesnis ir susidaro galimybės ąžuo-
lui praaugti eglę. Todėl keičiant mišrinamų rūšių pradinį tankį gali-
ma reguliuoti jų sąveiką mišriuose želdiniuose. Tačiau tai praktikoje 
taikoma retai, nes efektyviai stabdyti augimą galima tik kelis kartus 
padidinus pradinį želdinių tankį (Malinauskas, 2008). 

3.4. MIŠKO ŽELDINIŲ MIŠRINIMO SCHEMOS  
     IR ŽELDINIŲ TIPAI

Želdinių mišrinimo schema – tai dviejų ir daugiau medžių ir krū-
mų rūšių sodinimo (sėjimo) vietų santykinis kiekis ir tvarka želda-
vietėje (Lietuvos standartas / Miškotyra..., 2005). Mišrinimo schemą 
sudaro želdinių rūšinė sudėtis, pradinis tankis, sodinimo vietų išdės-
tymas ir mišrinimo būdas.

3.4.1. Miško želdinių rūšinė sudėtis
Ūkiniai miškai turi būti pakankamai tvarūs, sudaryti iš medžių rū-

šių, galinčių konkrečiomis sąlygomis per trumpiausią laiką teikti di-
džiausią ekonominę ir kitokią naudą. Jie veisiami sodinant želdavie-
čių sąlygas geriausiai atitinkančias medžių rūšis, suformuosiančias 
labai produktyvius, ekonominiu požiūriu vertingus medynus, atspa-
rius ekologinėms sąlygoms ir klimato pokyčiams, pageidautina – 
selekciniais sodmenimis. Miškai veisiami gryni arba mišrūs, dažnai 
parenkant panašaus kirtimo amžiaus medžių rūšis.
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Apsauginiai miškai – tai miškai, slopinantys nepalankius gamti-
nius ir antropogeninius aplinkos veiksnius, gerinantys žmogaus gy-
venamosios ir darbo aplinkos sąlygas, apsaugantys orą, dirvožemius 
ir vandenis nuo taršos, laukus – nuo vėjo ir vandens, krantus – nuo 
vandens erozijos, gerinantys laukų mikroklimatą, reguliuojantys 
aplinkos hidrologinį režimą. Pagrindinis ūkininkavimo tikslas šiuose 
miškuose – išsaugoti ir pagerinti jų apsaugines funkcijas, formuojant 
produktyvius medynus. Todėl medynai turi būti daugiaardžiai, su 
traku ir pomiškiu, sudaryti iš atsparių aplinkos veiksniams medžių 
ir krūmų rūšių, su giliomis ir galingomis šaknų sistemomis. Veisiami 
mišrūs su krūmais želdiniai, siekiant suformuoti sudėtinius, gyvybin-
gus, našius, ilgaamžius, tvarius medynus, kuriuose visi ekosistemos 
komponentai gali optimaliai vystytis. Kadangi labai nederlingose ir 
pelkinėse augavietėse (Nae, Na, Pa, Pb, Pc, Pd) auginamų medžių 
rūšių asortimentas ribotas, apsauginiuose miškuose, priklausomai 
nuo dirvožemio derlingumo ir drėgnumo, gali būti veisiami ir gryni 
paprastosios pušies, karpotojo arba plaukuotojo beržo, juodalksnio ir 
kitų medžių rūšių želdiniai.

Vietovėse, kuriose oro tarša didelė, veisiami taršai atsparių me-
džių ir krūmų rūšių želdiniai. Želdinių tvarumas ir biologinė įvairovė 
priklauso nuo tinkamai parinktos želdinių rūšinės sudėties ir mišrini-
mo schemos. 

Želdinių rūšinė sudėtis gali turėti teigiamą ar neigiamą poveikį 
aplinkos tvarumui bei biologinei įvairovei medyno ar kraštovaiz-
džio lygmeniu, priklausomai nuo ekologinio konteksto, kuriame 
jie auga. Pavyzdžiui, grynų pušies želdinių įveisimas žemės ūkiui 
naudotoje nualintoje žemėje turės labiau negatyvų poveikį, negu jų 
įveisimas sveikoje, natūralioje miško ekosistemoje. Tobulinant rū-
šių mišrinimo schemas ir optimizuojant miško pakraščių ir aikščių 
plotų proporciją, plėtojant netolygią erdvinę struktūrą, išsaugant 
ir atkuriant natūralias augalų bendrijas ir pelkes, galima padidinti 
augalų ir gyvūnų rūšių, ekosistemų ir kraštovaizdžio įvairovę. Lie-

tuvos klimato sąlygos ir dirvožemiai kartais lemia, kad net žemės 
ūkiui naudotose žemėse įveisus grynus želdinius formuojasi miš-
rūs arba su gausiu traku medynai (Gradeckas, Malinauskas, 2005). 
Juose gali būti net didesnė biologinė įvairovė nei savaime mišku 
apžėlusiuose sklypuose (3.2 pav.).

Ypač nederlinguose ar pelkiniuose dirvožemiuose (Nae, Pa) na-
tūraliai formuojasi gryni arba vos kelių medžių rūšių medynai. Tur-
tingesnėse užmirkusiose ir pelkinėse augavietėse (Ub, Pb, Ud, Pd, 
Pc) veisti mišrius želdinius ekonominiu požiūriu netikslinga. Nors 
dažnai grynų medynų produktyvumas ir tvarumas mažesnis, bet 
pasodinti ir išauginti mišrius želdinius brangiau. Parenkant želdi-
nių rūšinę sudėtį, svarbu atsižvelgti ne tik į būsimo medyno, bet ir 
į kraštovaizdžio, regiono ar net šalies strateginius planus. Gryni la-
puočių želdiniai gali būti sodinami be apribojimų, išskyrus atvejus, 
kai gresia pavojus suformuoti monotoniškus, didelio ploto, pana-
šaus amžiaus, vienos medžių rūšies miško plotus. 

Grynus spygliuočių želdinius nereikėtų veisti buvusiose žemės 
ūkio naudmenose dėl galimų šakninės pinties pažeidimų. Kirtavie-

3.2 pav.  Žemės ūkyje naudotose žemėse įveistuose grynuose ąžuolų ir pušų želdiniuose 
formuojasi mišrūs arba su gausiu traku medynai (VĮ Dubravos EMMU Vaiš-
vydavos girininkija, A. Malinauskas)
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tėse, ypač apsuptose kitų medžių rūšių medynų, gali būti veisiami 
tiek gryni, tiek mišrūs želdiniai, išskyrus laikinai užmirkstančius 
dirvožemius, kuriuose veisiami tik mišrūs eglynai. Išimtis gali būti 
taikoma tik apželdinant nedidelio ploto kirtavietes. 

3.4.2. Pradinis želdinių tankis
Nuo pradinio želdinių tankio ir augavietės sąlygų (ypač pušų) 

priklauso išauginamos medienos techninės savybės: šakų skaičius 
ir storis, stiebų kreivumas ir medienos pluošto charakteristikos, taip 
pat želdinių išauginimo rentabilumas (Malinauskas, 2008). Želdinių 
pradiniai tankiai nustatyti remiantis mokslinių tyrimų rezultatais, 
atsižvelgiant į būsimų medynų medžių vidurrūšinius ir tarprūšinius 
santykius, tvarumą, produktyvumą, išauginamos medienos kokybę 
ir želdinių auginimo rentabilumą konkrečiomis želdaviečių ir ekono-
minėmis sąlygomis, esant 80 proc. ar didesniam želdinių išlikimui jų 
susivėrimo metu. Mišrių želdinių pradinis tankis turi užtikrinti pa-
grindinės (pvz., pušų su beržais ar baltalksniais želdiniuose – pušų), 
dviejų ar daugiau rūšių (pvz., beržų su juodalksniais želdiniuose – 
beržų ir juodalksnių) ne blogesnę išauginamos medienos kokybę, 
kaip ir grynuose želdiniuose. Želdinių pradinis tankis apskaičiuoja-
mas atsižvelgiant į kiekvieną želdinių mišrinimo schemą pagal me-
džių rūšis, jų kiekį rūšinėje sudėtyje ir tarprūšinius santykius.

Medžius mišrinant su žemais krūmais (erškėčiais, kadagiais, 
ožekšniais ir kt.) krūmai neturės arba beveik neturės įtakos medžių 
lajų formavimuisi. Sumažinus medžių sodinimo tankį pasodintų krū-
mų skaičiumi medžiai išaugins storesnes šakas, padidės stiebų krei-
vumas, todėl siekiant išvengti medienos kokybės blogėjimo medžių 
sodinimo tankis neturėtų būti mažinamas, o krūmai sodinami pa-
pildomai. Mišrinant medžius su aukštais, panašios ar netgi didesnės 
augimo spartos kaip medžiai krūmais (šermukšniais, obelimis, kriau-

3.4.3. Sodinimo vietų išdėstymas
Želdavietėje sodinimo vietos gali būti išdėstomos kvadratu, sta-

čiakampiu, trikampiu, šešiakampiu, padrikai ir kt. Tačiau dėl tech-
nologinių priežasčių jos dažniausiai išdėstomos stačiakampiu, t. y. 
atstumai eilėse būna mažesni už tarpueilių plotį. Sodinimo vietų iš-
dėstymo įtaka želdinių augimui, produktyvumui ir išauginamos me-
dienos kokybei mažesnė nei pradinio želdinių tankio. 

Pradiniame augimo etape kvadratinio ir stačiakampio sodinimo 

šėmis ir kt.), jie neleis medžiams išauginti storų šakų, todėl pradinis 
želdinių tankis turėtų būti toks pat, kaip ir grynų. Tačiau kai kuriose 
augavietėse – brukniašiliuose (Na, Nb), žaliašiliuose (Nb) ir mėlyn-
šiliuose (Lb) – daugelis krūmų auga lėtai, pasiekia mažesnį aukštį ir 
beveik neturi įtakos medžių lajų formavimuisi, todėl pradinis želdi-
nių tankis turėtų būti didinamas. 

Žaliašiliuose, mėlynšiliuose ar panašiuose pagal dirvožemių der-
lingumą ir drėgnumą sklypuose rekomenduojama veisti mišrius pušų 
ir eglių želdinius. Žaliašiliuose eglės pagal augimą į aukštį labai atsi-
lieka nuo pušų. Dvidešimt metų amžiaus vidutinis eglių aukštis apie 
du kartus mažesnis negu pušų. Eglės auga po pušų lajomis. Mėlynši-
liuose mišriuose želdiniuose su eglėmis pušys taip pat auga sparčiau 
negu eglės. Vis dėlto mėlynšiliuose eglių lajos įsiterpia į apatinę pušų 
lajų dalį ir turi įtakos jų nusivalymui nuo šakų bei kamblinių rąstų 
kokybei. Tačiau ši įtaka neturėtų būti didelė. Dėl šių priežasčių ža-
liašiliuose sodinant mišrius pušų su eglėmis želdinius pradinis pušų 
želdinių tankis turėtų būti didinamas pasodintų eglių skaičiumi, o 
mėlynšiliuose sodinant mišrius pušų su eglėmis želdinius pradinis 
tankis mažiau didinamas. 

Mišrinant medžius didelėmis grupėmis ar ploteliais, kiekviena 
medžių grupė ar plotelis sodinama tokiu pat pradiniu tankiu, kaip 
nustatyta veisiant grynus želdinius.
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vietų išdėstymo želdinių produktyvumas panašus. Vėliau dėl dides-
nių už vidutinius medžių spartesnio augimo stačiakampio sodinimo 
vietų išdėstymo želdiniai gali tapti produktyvesni. Tai lemia skirtinga 
lajų ardo struktūra ir nevienodos lajų apšvietimo sąlygos. Produkty-
vumo skirtumas priklauso nuo stačiakampiškumo indekso ir gali būti 
apie 10 proc. Tarpueilių pločio ir atstumų eilėse santykis turėtų būti 
didesnis kaip 3–4.

Šiuo metu sodinamų medžių skaičius 5–10 ir daugiau kartų viršija 
medžių skaičių brandos amžiaus medynuose, todėl minimalus ats-
tumas eilėse gali būti 2 ir daugiau kartų mažesnis, negu minimaliai 
būtinas atstumas tarp medžių brandos amžiuje. 

Stačiakampio sodinimo vietų išdėstymo želdiniuose pradiniu lais-
vo augimo periodu medžiai auga ir vystosi gerai, tačiau šis periodas 
negali būti labai ilgas, nes dėl plačių tarpueilių nevisiškai išnaudo-
jamas medžiams skirtas maitinimosi plotas, taip pat ir dėl galimo 
medienos kokybės pablogėjimo. Juose medžių lajos eilėse susiveria 
anksčiau negu sodinimo vietas išdėstant kvadratu. Susivėrus medžių 
lajoms eilėse stačiakampio sodinimo vietų išdėstymo želdiniuose ge-
rokai sumažėja ar išnyksta išauginamos medienos kiekio sumažėjimo 
galimybės, be to, ankstyvas lajų susivėrimas eilėse nulemia aukštes-
nę išauginamos medienos kokybę, lyginant su kvadratinio išdėstymo 
želdiniais. Tyrimais nustatyta, kad stačiakampio sodinimo vietų iš-
dėstymo 4 000 vnt./ha (4,0x0,62 m) pradinio tankio ąžuolų želdi-
niuose tiesiastiebių medžių skaičius yra apie 5 kartus didesnis, negu 
to paties pradinio tankio kvadratinio sodinimo vietų išdėstymo želdi-
niuose. Stačiakampio sodinimo vietų išdėstymo želdiniuose susivė-
rus lajoms eilėse dėl storesnių už vidutinius medžių spartesnio augi-
mo visiškai ar iš dalies kompensuojamas produktyvumo netekimas 
dėl nevisiškai išnaudojamo medžių maitinimosi ploto. Todėl periodas 
nuo lajų susivėrimo eilėse iki laikotarpio, kai medžių išsidėstymas 
tampa artimu tolygiam atsitiktiniam išsidėstymui, gali tęstis labai il-
gai, netgi iki pagrindinių kirtimų amžiaus. Bet kuriuo atveju maksi-

malus atstumas tarp eilių neturėtų viršyti vidutinio atstumo tarp me-
džių brandos amžiuje. Pušų, eglių, maumedžių, beržų ir juodalksnių 
želdiniuose tas atstumas yra apie 4 m. Tačiau ne visada tokį tarpuei-
lių plotį galima suderinti su turimomis dirvos ruošimo techninėmis 
priemonėmis. Maži atstumai eilėse skatina ąžuolų augimą į aukštį, o 
tuo pačiu ir tiesesnių stiebų auginimą. Tačiau esant platiems tarpuei-
liams pastebima storesnių šakų į tarpueilių pusę augimo tendencija, 
todėl tarpueilių plotis ąžuolų želdiniuose neturėtų viršyti 3,5–4,0 m.

Stačiakampis sodinimo vietų išdėstymas, lyginant su kvadratiniu, 
sumažina dirvos paruošimo želdiniams arba mechanizuoto želdinių 
sodinimo išlaidas: didėjant stačiakampiškumui, per laiko vienetą 
įveistų želdinių plotas taip pat didesnis. Mažesniais atstumais eilėse 
pasodintus želdinius bus lengviau prižiūrėti rankomis, o pakanka-
mas tarpueilių plotis, esant reikalui, želdinių priežiūrai leis panau-
doti techniką. Kai tarpueilių plotis didesnis, pirmųjų ugdymo kirtimų 
metu bus lengviau atrinkti iškertamus medžius: atranką galima vyk-
dyti eilėje (plokštumoje), o kvadratinio ar jam panašaus išdėstymo 
atveju iškertamų medžių atranką reikia atlikti erdvėje, apsunkina-
mas praėjimas, mažesnis darbo našumas.

3.4.4. Miško želdinių tipai
Miško želdinių tipas – miško želdinių modelis, kuriame nurodyta 

medžių rūšių sudėtis, pradinis tankis, sodinimo vietų išdėstymas ir 
mišrinimo būdas optimaliai atitinka miško (teritorijos) paskirtį ir au-
gavietės sąlygas (Lietuvos standartas / Miškotyra..., 2005).

Parengti šie miško želdinių tipai:
- ūkinių (IV gr.) ir apsauginių (III gr.) miškų, sodinamų miško že-

mėse;
- ūkinių (IV gr.) ir apsauginių (III gr.) miškų, veisiamų žemės ūkiui 

naudotose žemėse;
- rekreacinių (IIB gr.) miškų.
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Miško želdinių tipuose rekomenduojamos mišrinimo schemos 
(medžių rūšių sudėtys, pradiniai tankiai, sodinimo vietų išdėstymas 
ir mišrinimo būdai) pagrįstos tyrimų duomenimis ir leidžia maksi-
maliai susilpninti neigiamą ir padidinti teigiamą tarprūšinį poveikį, 
sumažinti želdinių priežiūros ir ugdomųjų kirtimų intensyvumą. 
Pateikti ūkinių miškų želdinių tipai užtikrina pakankamą želdinių 
tvarumą, biologinę įvairovę, didelį būsimų medynų našumą ir išaugi-
namos medienos kokybę mažiausiomis finansinėmis ir darbų sąnau-
domis (Malinauskas, 2005).

Apsauginių miškų želdinių tipai turėtų gerai atlikti dirvožemio, 
oro, vandens, žmogaus gyvenamosios ir darbo aplinkos, vertingų 
gamtinių ir kultūrinių objektų apsaugos funkcijas (Riepšas, 2001). 
Jie taip pat turi būti produktyvūs, tvarūs ir pakankamos biologinės 
įvairovės.

Miško želdinių tipai, kaip ir kitos rekomendacijos, neprivalomi. 
Kai pagal tikslinę želdinių paskirtį pateikti keli augavietės želdinių 
tipai, pirmas iš jų laikytinas sąlyginai geriausiu. Projektuotojas gali 
pasirinkti bet kurį iš jų, labiausiai atitinkantį aplinkos sąlygas (auga-
vietė, želdavietės kategorija, sodmenų poreikis, finansinės galimybės 
ir kt.).

Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams (III gr.) miškams, veisiamiems 
miško žemėse, tinkami želdinių tipai pateikti 3.3 ir 3.4 lentelėse.

Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams (III gr.) miškams, veisiamiems že-
mės ūkiui naudotose žemėse, tinkami želdinių tipai pateikti 3.5 ir 3.6 
lentelėse. 

3.3 lentelė. Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams (III gr.) miškams, veisiamiems miško 

žemėse, tinkami želdinių tipai (pagal A. Malinauską ir A. Gradecką)

Augavietė Želdinių tiksli-
nė paskirtis

                                          Želdinių mišrinimo schemos

Rūšinė sudėtis Pradinis tankis, 
tūkst. vnt./ha 

Sodinimo vietų 
išdėstymas, m Mišrinimo būdas ir pastabos

Nae, Na – kerpšilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 8–10P2–0B 5 P 2–3x1–0,5

B 2–3x1,5–1
4–5 eil. P, 1 eil. B arba B iki 0,02 ha dydžio grupėmis. Atstumas tarp pušų ir beržų ne mažiau 
kaip 2 m

Apsauginiai 7P3B + kr 5
P 2–3x1–0,5
B 2–3x1,5–1 2–3 eil. P, 1 eil. B arba B iki 0,02 ha dydžio grupėmis. Atstumas tarp pušų ir beržų ne mažesnis 

kaip 2 m. Krūmai: kadagiai, pajūriniai karklai*

Na, Nb – brukniašilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 8–9P2–1B + kr 5 P 3–4x1–0,5

B 3–4x1,5–1
4–5 eil. P, 1 eil. B arba B iki 0,02 ha dydžio grupėmis. Atstumas tarp pušų ir beržų ne mažesnis 
kaip 3 m. Krūmai: pajūriniai karklai, šermukšniai, kadagiai

Apsauginiai 7–8P3–2B + kr 5 P 3–4x1–0,5
B 3–4x1,5–1

4–5 eil. P, 1 eil. B arba B iki 0,02 ha dydžio grupėmis. Atstumas tarp pušų ir beržų ne mažesnis 
kaip 3 m
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Nb – žaliašilis

Ūkiniai 6–7P4–3E + kr 5 2–4x1–0,5 Mišrinama eilėse: 2–3 P, 1 E arba 2 eilės P, 1 eilė E

–“– 6–10M + kr 2,5 4x1 Veistini europiniai ir hibridiniai maumedžiai, o pajūryje ir vakariniuose Žemaitijos aukštumų 
šlaituose – tik hibridiniai maumedžiai. Krūmai: šermukšniai, kadagiai, obelys, kriaušės

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B 3 1–0,8 Beržų želdiniai veisiami tik šakninės pinties židiniuose

–“– 7–8P3–2Bt(kr) 5 2–4x1–0,5 Su Bt mišrinama: 2–3 eilės P, 1 eilė Bt, su krūmais eilėse: 2–3 P, 1 kr. Veisiant mišrius želdinius 
su Bt tarpueilių plotis tarp P ir Bt eilių neturi viršyti 2,5 m 

Lb – mėlynšilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 5P5E 5 3–4x0,7–0,5 Mišrinama eilėmis arba eilėse

–“– 3–4P3–4E4–2J 4,5 3–4x0,7–0,5 Mišrinama eilėse: 2–3 eilės P, E, 1 eilė J arba J sodinami reljefo pažemėjimuose

–“– 7–10P3–0J 4,5 P 3–4x0,7–0,5
J 3–4x1–0,8 Pušys sodinamos 2–5 eilių juostomis, juodalksniai eilėmis arba reljefo pažemėjimuose 

–“– 5–10B5–0J 3 2–4x1,6–0,8 Beržų ar beržų su juodalksniais želdiniai veisiami tik šakninės pinties židiniuose

Nc – šilagiris

Ūkiniai 6–7E4–3P 3 3–4x1–0,8 Mišrinama eilėse arba eilėmis: 2 E, 1 P

–“– 10E 3 3–4x1–0,8 Tik sklypuose iki 3 ha

–“– 10M 2–2,5 3–4x1,6–1 Veistini europiniai ir hibridiniai maumedžiai, o pajūryje ir vakariniuose Žemaitijos aukštumų 
šlaituose – tik hibridiniai maumedžiai

Ūkiniai, 
apsauginiai 10Ą 4 3–4x0,8–0,6 Ąžuolų želdiniai gali būti veisiami tik priemolio (molio) ar dvinariuose dirvožemiuose

10Ą 2,1 1–1,1x1–1,1 Lizdiniai ąžuolų želdiniai. 1 ha sodinama ne mažiau kaip 100 lizdų, juos tolygiai išdėstant plote. 
Lizde sodinama po 21 medelį 

6–7Ą4–3PL 4 Ą 3–4x0,8–0,6
PL 3–4x0,8–0,6 Mišrinama: 2–3 eilės Ą, 1 eilė P, L

7Ą3B 4,4 Ą 2x1
B 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B. Sodinama šalnų pažeidimams pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir 
mažėjant šalnų pavojui beržai palaipsniui iškertami

10B 3 3–4x1,1–0,8

Apsauginiai 7–8P3–2Ą, K, 
L, kr 5

P 3–4x0,7–0,5
Ą, K, L 
3–4x1–0,8

Ąžuolai, klevai, liepos sodinami grupėmis. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

–“– 6–7E4–3P + Ą, 
K, L, kr 3 3–4x1–0,8 Eilėse arba eilėmis: 2 E, 1 P. Ąžuolai, klevai, liepos ir krūmai sodinami grupėmis

Lc – mėlyngiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 6–7E4–3P 3 3–4x1–0,8 Mišrinama eilėse arba eilėmis: 2 E, 1 P

–“– 5–6E4–3P3–1J 3 EP 3–4x1–0,8
J 3–4x1–0,8 Mišrinama eilėse arba eilėmis: 2 E, 1 P, reljefo pažemėjimuose grupėmis arba ploteliais J

–“– 6–9E4–1J 3 3–4x1–0,8 Juodalksniai sodinami reljefo pažemėjimuose arba mišrinama: 4–5 eilės E, 1 eilė J 

–“– 0–10B0–10J 3 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai
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Nd – sausgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10Ą–0K, L 
+ kr 4 Ą 3–4x0,8–0,6

KL 3–4x0,8–0,6 Mišrinama: 2–3 eilės Ą, 1 eilė K, L + kr. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

–“– 10Ą 2,1 1–1,1x1–1,1 Lizdiniai ąžuolų želdiniai. 1 ha sodinama ne mažiau kaip 100 lizdų, juos tolygiai išdėstant plote. 
Lizde sodinama po 21 medelį 

–“– 7–10E3–0K, V 3 E 3–4x1–0,8
KV 3–4x0,8–0,6 Gryni eglynai veisiami tik iki 3 ha dydžio sklypuose. K, V sodinami iki 0,02 ha ploto grupėmis

–“– 7Ą3B 4,4 Ą 2x1
B 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B. Sodinama šalnų pažeidimams pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir 
mažėjant šalnų pavojui beržai palaipsniui iškertami

–“– 10M 2 3–4x1,6–1 Veistini europiniai ir hibridiniai maumedžiai, o pajūryje ir vakariniuose Žemaitijos aukštumų 
šlaituose – tik hibridiniai maumedžiai

–“– 10B 3 3–4x1,1–0,8

Ld – žaliagiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 7–8E3–2J 3 3–4x1,1–0,8 Mišrinama: 3–4 eilės E, 1 eilė J arba J sodinami reljefo pažemėjimuose

–“– 7–10Ą3–0L, K, 
J, V 4 3–4x0,8–0,6

V, J 3–4x1–0,8
Mišrinama grupėmis arba juostiniu eiliniu būdu: 3–4 eilės Ą, 1 eilė L, K, J, V. Juodalksniai ir 
vinkšnos gali būti sodinami reljefo pažemėjimuose 

–“– 7Ą3J 4 Ą 2x1
J 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė J. Sodinama šalnų pažeidimams pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažė-
jant šalnų pavojui juodalksniai palaipsniui iškertami

–“– 0–10B0–10J 3 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai

Nf, Lf – baltmiškis

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10Ą3–0L, K, 
V, J 4

Ą 3–4x0,8–0,6
L, K, V, J 
3–4x1–0,8

Su liepomis ir klevais gali būti mišrinama eilėmis, o su liepomis – ir eilėse. Juodalksniai ir vinkš-
nos sodinami reljefo pažemėjimuose

–“– 10Ą 2,1 1–1,1x1–1,1 Lizdiniai ąžuolų želdiniai. 1 ha sodinama ne mažiau kaip 100 lizdų, juos tolygiai išdėstant plote. 
Lizde sodinama po 21 medelį 

–“– 7–10E3–0J, V 3 3–4x1,1–0,8 Mišrinama: 3–5 eilės E, 1 eilė J, V arba J ir V sodinami reljefo pažemėjimuose

–“– 7Ą3B 4,4 Ą 2x1
B 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B. Sodinama šalnų pažeidimams pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir 
mažėjant šalnų pavojui beržai palaipsniui iškertami

–“– 6–10M4–0J 2 M 3–4x1,6–1
J 3–4x1,1–0,8 Juodalksniai sodinami reljefo pažemėjimuose

–“– 10B 3 3–4x1,1–0,8

Lf, Uf – šlapgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 6–10Ą4–0J 4 Ą 3–4x0,8–0,6

J 3–4x1–0,8 Juodalksniai sodinami grupėmis reljefo pažemėjimuose ar mišrinama: 4–9 eilės Ą, 1 eilė J

–“– 8–10J2–0V 3 J 3–4x1,1–0,8
V 3–4x0,8–0,5 Vinkšnos sodinamos apie 0,01 ha dydžio grupėmis

–“– 7Ą3LVK 4
Ą 3–4x0,8–0,6
L, V, K 
3–4x1–0,8

2–3 eilės Ą, 1 eilė L, V, K

–“– 7Ą3J 4,4 Ą 2x1
J 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė J. Sodinama šalnų pažeidimams pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažė-
jant šalnų pavojui juodalksniai palaipsniui iškertami

–“– 0–10B0–10J 3 3–4x1,1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai

–“– 6–10E4–0J 3 3–4x1,1–0,8 Mišrinama: 3–5 eilės E, 1–2 eilės J arba juodalksniai sodinami ploteliais reljefo pažemėjimuose
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Ub – balašilis Ūkiniai, 
apsauginiai 8–10P2–0B, J 5 P 2–3x1–0,7

B, J 2–3x1,5–1
Mišrinama: 4 eilės pušų, 1 eilė beržų ar juodalksnių arba beržų su juodalksniais. U hidrotopo 
sklypuose sodinami plaukuotieji beržai

Uc – paraistis
Ud – palieknis

Ūkiniai ir apsau-
giniai 5–10J5–0B 3 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai

Uf – juodgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 5–10J5–0B 3 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai

–“– 5U5J U 4–5
J 3–4

U 2x1,2
J 2x1,5 Mišrinama eilėmis

3.4 lentelė. Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams (III gr.) miškams, veisiamiems miško že-

mėse, tinkami želdinių tipai (A. Malinausko ir A. Gradecko miško želdinių 

tipai modifikuoti E. Riepšo)

Pastaba. * – krūmų rūšys augaviečių ribose nurodytos tik prie pirmos rūšinės sudėties. Sodinant kitų 
rūšinių sudėčių želdinius siūloma sodinti tas pačias medžių rūšis. Be nurodytų krūmų rūšių, 
ypač derlingų dirvožemių sklypuose gali būti sodinami ir kitų rūšių krūmai.

Augavietė Želdinių tiksli-
nė paskirtis

                                          Želdinių mišrinimo schemos

Rūšinė sudėtis Pradinis tankis, 
tūkst. vnt./ha 

Sodinimo vietų 
išdėstymas, m Mišrinimo būdas ir kiti ypatumai

Nae, Na – kerpšilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 8–10P2–0B + kr P – 5–6

B – 3–4
P 2–3x1–0,6
B 2–3x1,5–1

Juostomis ir eilėmis: P 4–5 eil., B 1 eil.
arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Apsauginiai 7P3B + kr P – 5–6
B – 3–4

P 2–3x1–0,6
B 2–3x1,5–1 B grupėmis 0,03–0,3 ha

Na, Nb – brukniašilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 8–9P2–1B + kr P – 5–6

B – 3–4
P 2–3x1–0,6
B 2–3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: P 8–9 eil., B 1–2 eil. arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Apsauginiai 6–7P4–3B + kr P – 5–6
B – 3–4

P 2–3x1–0,6
B 2–3x1–0,8 B grupėmis 0,03–0,3 ha

Nb – žaliašilis

Ūkiniai 5–7P5–3E + kr P – 5–6
E – 3–4

P 2–3x1–0,6
E 2–3x1,5–1 Eilėmis arba eilėse, 1–2P1E

Ūkiniai 10M + kr 2,5 3–4x1,3–1 Veistini europiniai ir lenkiniai , o Pajūrio žemumos regione – plačiažvyniai  (hibridiniai) maume-
džiai

Ūkiniai, 
apsauginiai 8–9P2–1B + kr P – 5–6

B – 3–4
P 2–3x1–0,6
B 3x1

Juostomis ir eilėmis: P 8–9 eil., B 1–2 eil.
arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B + kr 3–4 2–3x1,5–1 Ypač šakninės pinties židiniuose ir selekciniais sodmenimis

Ūkiniai, 
apsauginiai 7–8P3–2Bt + kr P – 5–6

Bt – 3–4
P 2–3x1–0,6
Bt 2x1,5

Juostomis ir eilėmis: P 2–3 eil., Bt 1 eil.
Bandomuosiuose želdiniuose
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Lb – mėlynšilis

Ūkiniai 5P5E + kr P – 5–6
E – 3–4

P 2–3x1–0,6
E 2–3x1,5–1 Eilėmis arba eilėse, 1–2P1–2E

Ūkiniai, 
apsauginiai 7–10P3–0B + kr P – 5–6

B – 3–4
P 2–3x1–0,6
B 2–3x1,5–1 Juostomis ir eilėmis: P 8–10 eil., B 1–2 eil. arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B + kr 3–4 2–3x1,5–1 Ypač šakninės pinties židiniuose ir selekciniais sodmenimis

Nc – šilagiris

Ūkiniai 6–7E4–3P + kr E – 3–4
P – 5–6

E 2–3x1,5–1
P 2–3x1–0,6 Eilėmis arba eilėse, 1–2E1P

Ūkiniai 10E + kr E – 3–4 2–3x1,5–1 Tik iki 3 ha sklypuose

Ūkiniai, 
apsauginiai 10M + kr 2 3–4x1,6–1,2 Veistini europiniai ir lenkiniai , o Pajūrio žemumos regione – plačiažvyniai (hibridiniai)  maume-

džiai

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10A3–0L, K, 
E + kr

A, K – 4–5
L, E – 3–4

Ą 3–4x0,8–0,6
L, K, E 3x1–0,8

Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., L, K, E 1 eil. Su L, K mišrinti Ncp ir Ncs, O su E tik Ncp augavie-
tėse

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B + kr 3–4 3x1 Ypač šakninės pinties židiniuose ir selekciniais sodmenimis

Apsauginiai 7–8P3–2Ą, K, L, 
B + kr

P – 5–6
A, K, L, B – 3–4

P 2–3x1–0,6
Ą, K, L, B 
3x1–0,8

A, K, L, B – grupėmis; L ir K taip pat ir eilėmis bei eilėse

Lc – mėlyngiris

Ūkiniai 6–7E4–3P + kr E – 3–4
P – 5–6

E 2–3x1,5–1
P 2–3x1–0,6 Eilėmis arba eilėse, 1–2E1P

Ūkiniai, 
apsauginiai 7–8E3–2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E 2–4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis ir reljefo pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai 10–0B0–10J + kr 3–4 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą)

Nd – sausgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10Ą3–0L, K + 
0, Kš, G, kr

A, K – 4–5
L – 3–4

Ą, K 3–4x0,
8–0,6
L 3x1–0,8

Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., L, K 1 eil.

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10E3–0A, L, 
K + kr

E, L – 3–4
Ą, K – 4–5

E, L 3x1–0,8
Ą, K 3–4x0,
8–0,6

Juostomis ir eilėmis: E 2–4 eil., L, K 1 eil. Ą grupėmis. Grynas eglynas tik ūkiniuose miškuose, 
sklypuose iki 3 ha

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B + kr 3–4 3x1–0,8 Ypač šakninės pinties židiniuose ir selekciniais sodmenimis

Ūkiniai 10M + kr 2 3–4x1,6–1,2 Veistini europiniai ir lenkiniai , o Pajūrio žemumos regione – plačiažvyniai (hibridiniai)  maume-
džiai

Ld – žaliagiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 7–8E3–2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E 2–4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis ir reljefo pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10Ą3–0L, K, J, 
V + kr

Ą, K – 4–5
J, V – 3–4

A, K 3–4x0,
8–0,6 L, J, V 3x1

Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., L, K, J, V 1 eil.; Ą su L galima mišrinti ir eilėse: Ą 2 eil., L 1 eil., taip 
pat ir grupėmis iki 0,3 ha reljefo pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai 10–0B0–10J + kr 3–4 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą)
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Nf, Lf – baltmiškis

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10Ą3–0L, K, J, 
G + kr

Ą, K – 4–5
L, J, G – 3–4

A, K 3–4x0,
8–0,6
L, J, G 3x1–0,8

Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., L, K, J, V 1 eil.; Ą su L galima mišrinti ir eilėse: Ą 2 eil., L 1 eil., taip 
pat ir grupėmis iki 0,3 ha reljefo pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai

7–10E3–0J, K, Ą, 
V1 + kr

E, J, V – 3–4
K, Ą – 4–5

E, J, V 3x1–0,8
K, Ą 3–4x0,
8–0,6

Juostomis ir eilėmis: E 2–4 eil., J, K, V 1 eil.; Ą grupėmis, J taip pat ir grupėmis iki 0,3 ha, reljefo 
pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai 10M + kr 2 3–4x1,6–12 Veistini europiniai ir lenkiniai, o Pajūrio žemumos regione – plačiažvyniai (hibridiniai)

Ūkiniai, 
apsauginiai 10B, K, L + kr B, L 3–4

K – 4–5
B, L 3x1–0,8
K 3–4x0,8–0,6 –

Lf, Uf – šlapgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 6–10Ą4–0J + kr Ą – 4–5

J – 3–4
Ą 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., J 1 eil. arba J grupėmis iki 0,3 ha reljefo pažemėjimuose

Ūkiniai, 
apsauginiai 10–0J0–10B + kr 3–4 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą)

Ūkiniai, 
apsauginiai 5U5J U – 4–5

J – 3–4
U 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą), U – selekciniais sodmenimis

Ub – balašilis

Ūkiniai, 
apsauginiai 8P2J, B P – 5–6

J, B – 3–4
P 2–3x1–0,6
J, B 2–3x1,5–1 Juostomis ir eilėmis: P 4 eil., J, B 1 eil. arba J, B 0,03–0,3 ha grupėmis

Ūkiniai, 
apsauginiai 10P 5–6 2–3–1–0,6 –

Uc – paraistis
Ud – palieknis

Ūkiniai, 
apsauginiai 5–10J5–0B 3–4 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą)

Uf – juodgiris

Ūkiniai, 
apsauginiai 5–10J5–0B 3–4 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą)

Ūkiniai, 
apsauginiai 5U5J U – 4–5

J – 3–4
U 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą (užmirkimą), U – selekciniais sodmenimis

Pastabos: 
- sodinami tik vietinių rūšių krūmai; 
- pradinis želdinių tankis želdinių mišrinimo schemoje nurodytas laikantis Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų 4 priedo reikalavimų, pvz., P – 5–6 tūkst. vnt./ha. Iš želdinių tipe pateiktos 
Na augavietės rūšinės sudėties 8–10P2–0B, pasirinkus rūšinę sudėtį 8P2B ir pradinį tankį P – 
5,5 tūkst. vnt./ha, B – 3,5 tūkst. vnt./ha, galima apskaičiuoti, kiek 1 ha reikės sodinti pušų ir 
kiek beržų.

Pušų 10P – 5,5 tūkst. vnt./ha
              8P – x1    –„–

Beržų 10B – 3,5 tūkst. vnt./ha
               2B – x2   –„–

Bendras želdinių tankis – 5,1 tūkst. vnt./ha.

x1=                = 4,4 tūkst. vnt./ha8 ∙ 5,5
 10

x2=                = 0,7 tūkst. vnt./ha2 ∙ 35
 10
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3.5 lentelė. Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams miškams, veisiamiems žemės ūkiui nau-

dotose žemėse, tinkami želdinių tipai (pagal A. Malinauską ir A. Gradecką)

Augavietė

                                          Želdinių mišrinimo schemos

Želdinių rūšinė 
sudėtis

Pradinis 
tankis, tūkst. 
vnt./ha

Sodinimo vietų išdėstymas, m Mišrinimo būdas ir pastabos

Nab 8P2B + kr 5 P 2,5x0,8–0,7
B 2,5x1,2–1

Pušys 4 eilių juostomis, beržai pavienėmis eilėmis arba beržai ploteliais iki 0,02 ha. Krūmai 
sodinami pušų eilėse ir miškas–laukas pakraščiuose*. Krūmai: pajūriniai karklai, kadagiai

Nb

7–8P3–2Bt + kr 5 P 2,5x0,8–0,7
Bt 2,5x1,2–1

Su Bt mišrinama: 3–4 eilės P, 1 eilė Bt, su krūmais – 3–4 P, 1 kr eilėse. Krūmai: šermukšniai, 
obelys, kriaušės**

5P3E2Bt + kr 5 P, E 2–2,5x1–0,8
Bt 2–2,5x1,5–1 Mišrinama: 4 eilės 2 P, 1 E eilėse, 1 eilė Bt 

8–10M2–0Bt + kr 2,5 4x1 Mišrinama eilėse

Lb
7–8P3–2J + kr 5 P 2–2,5x1–0,8

J 2–2,5x1,5–1
Pušys sodinamos 3–4 eilių juostomis, juodalksniai – eilėmis. Krūmai: šermukšniai, obelys, 
kriaušės

5P3E2J + kr 5 P 2–2,5x1–0,8
E, J 2–2,5x1,5–1

Mišrinama: 4 eilės 2 P, 
1 E eilėse, 1 eilė J

Nc

5E3P2L + kr 3 E 2–3x1,5–1
P, L 2–3x1–0,8

Mišrinama: 1 eilė E, 1 eilė P, L, P, L arba 2 eilės E, 1 eilė P, 1 eilė L. Krūmai sodinami miškas–lau-
kas pakraščiuose. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

8E2J + kr 3 2,0–2,5x1,5–1,2 Mišrinama: 4 eilės E, 1 eilė J. Maksimalus atstumas tarp eglių ir juodalksnių eilių – 2,5 m

6–10Ą4–0PLSb + kr 4,2
Ą 3–4x0,8–0,6
P 3–4x0,7–0,5
L, Sb 3–4x1–0,7

Ąžuolai su pušimis mišrinami juostiniu eiliniu būdu. Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėmis, 
eilėse arba juostiniu eiliniu būdu.

10B + kr 3 3–4x1–0,8 –

7–8M3–2Bt(J) + kr 2,5 2,5–4x1,6–1 Mišrinama: 2–4 eilės M, 1 eilė Bt (J) arba 2–4 M, 1 Bt (J) eilėse. Mišrinant eilėmis maksimalus 
atstumas tarp maumedžių ir juodalksnių eilių – 2,5 m

7Ą3B + kr 4,4 Ą 2x1
B 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B. Sodinama šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažėjant šalnų 
pavojui beržai palaipsniui iškertami

10Bu + kr 4 2,5x1 Palankesnės sąlygos bukų želdiniams augti skroblų arealo ribose

Lc

3–5E5–3P2J + kr 3 3–4x1–0,7 Mišrinama: 4 eilės 2 E, 1 P, 1 eilė J arba 4 eilės 2 P, 1 E, 1 eilė J. Jei yra reljefo pažemėjimų, J 
sodinami juose. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

7–8E3–2J + kr 3 3–4x1–0,7 3–4 eilės E, 1 eilė J. Jei yra reljefo pažemėjimų, J sodinami juose ir gali užimti daugiau kaip 20 
proc. ploto

10–0B0–10J + kr 3 3–4x1–0,7 Mišrinama eilėmis, eilėse arba J sodinami reljefo pažemėjimuose
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Nd

6–10Ą4–0LP + kr 4,2 3–4x0,8–0,6 Ąžuolai su pušimis mišrinami juostiniu eiliniu būdu. Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėmis, 
eilėse arba juostiniu eiliniu būdu. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

7Ą3B + kr 4,4 Ą 2x1
B 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B. Sodinama šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažėjant šalnų 
pavojui beržai palaipsniui iškertami

8E2J + kr 3 2–2,5x1,5–1,2 Mišrinama: 3–4 eilės E, 1 eilė J

8–10M2–0J(Bt) + kr 2,5 2,5–4x1,6–1 Mišrinama: 4 eilės M, 1 eilė J (Bt) arba 4 M, 1 J (Bt) eilėse. Mišrinant eilėmis maksimalus atstu-
mas tarp maumedžių ir juodalksnių (baltalksnių) eilių – 2,5 m

10B + kr 3 3–4x1–0,75 –

10Bu + kr 4 2,5x1 Palankesnės sąlygos bukų želdinių augimui skroblų arealo ribose

Ld

6–8E4–2J + kr 3 3–4x1–0,8 Mišrinama: 3–4 eilės E, 1 eilė J arba J sodinami ploteliais reljefo pažemėjimuose. Krūmai: 
šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

6–10Ą4–0PLJV 4,2
Ą, L 3–4x0,8–0,6
P 3–4x0,6–0,5
V, J 3–4x1–0,8

Ąžuolai su pušimis mišrinami juostiniu eiliniu būdu. Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėse 
arba juostiniu eiliniu būdu. Juodalksniai ir vinkšnos sodinami reljefo pažemėjimuose

7Ą3BJ + kr 4,4 Ą 2x1
B, J 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė B, J. Sodinama šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažėjant 
šalnų pavojui beržai ar juodalksniai palaipsniui iškertami

10–0B0–10J + kr 3 3–4x1–0,7 Mišrinama eilėmis, eilėse arba juodalksniai sodinami reljefo pažemėjimuose

Nf

6–10Ą4–0L + K, V, 
Sb, kr 4,2 3–4x0,8–0,6 Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėse arba juostiniu eiliniu būdu. K, V, Sb gali būti sodina-

mi iki 0,02 ha dydžio grupėmis. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

7Ą3B + kr 3,9 Ą 2x1
B 2x1,5

Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažėjant šalnų pavojui beržai palaipsniui 
iškertami

8–10M2–0J(Bt) + kr 2,5 2,5–4x1,6–1 Mišrinama: 4 eilės M, 1 eilė J (Bt) arba 4 M, 1 J (Bt) eilėse. Mišrinant eilėmis maksimalus atstu-
mas tarp maumedžių ir juodalksnių (baltalksnių) eilių – 2,5 m

8E2J + kr 3 3–4x1,5–0,7 Mišrinama: 4 eilės E, 1 eilė J

10B +kr 3 3–4x1–0,7 –

Lf

6–10Ą4–0J + kr 4,2 Ą 3–4x0,8–0,6
J 3–4x0,8–0,6

Juodalksniai sodinami grupėmis arba ploteliais reljefo pažemėjimuose arba mišrinama: 4–9 
eilės Ą, 1 eilė J. Krūmai: šermukšniai, lazdynai, obelys, kriaušės

8–10J2–0V 3,3 J 3–4x1–0,7
V 3–4x0,8–0,6 Vinkšnos sodinamos apie 0,01 ha dydžio grupėmis

7Ą3J + kr 4,4 Ą 2x1
J 2x1,5

2 eilės Ą, 1 eilė J. Sodinama šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolams augant ir mažėjant šalnų 
pavojui juodalksniai palaipsniui iškertami

5–10B5–0J 3 3–4x1–0,7 Mišrinama eilėmis, eilėse arba juodalksniai sodinami reljefo pažemėjimuose

10K + kr 4 2–4x1,2–0,6 –

10L + kr 3 2–4x1,6–0,8 –

5U5J + kr 3,5 U 2x1,3–1
J 2x1,5–1,2 Mišrinama eilėmis

Ub 8P2BJ 4,6 P 2–3x1–0,6
B, J 2–3x1,5–0,8 Mišrinama: 4 eilės pušų, 1 eilė beržų ar juodalksnių arba beržų su juodalksniais

Uc, Ud 5–10J5–0B 3 2–4x1,5–0,8 Mišrinama eilėmis ar eilėse
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Uf 5–10J5–0B 3 2–4x1,5–0,8 Mišrinama eilėmis, eilėse

5U5J U – 4–5
J – 3–4

U 2x1,3–1
J 2x1,5–1,2 Mišrinama eilėmis

Pastabos: * – jei nenurodyta, krūmai sodinami miško pakraščiuose;  
* – krūmų rūšys atskirų augaviečių ribose nurodytos tik prie pirmos rūšinės sudėties. 

3.6 lentelė. Ūkiniams (IV gr.) ir apsauginiams (III gr.) miškams, veisiamiems žemės 

ūkiui naudotose žemėse, tinkami želdinių tipai (A. Malinausko ir A. Gra-

decko miško želdinių tipai modifikuoti E. Riepšo)

Augavietė

                                          Želdinių mišrinimo schemos

Želdinių rūšinė 
sudėtis

Pradinis 
tankis, tūkst. 
vnt./ha

Sodinimo vietų išdėstymas, m Mišrinimo būdas ir kiti ypatumai

Nab 7–8P3–2B + kr P 5–6 B 3–4 P 2,5x0,8–0,7 B 3x1–0,8 Juostomis: P 8 eil., B 2 eil. arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Nb

8–9P2–1B + kr P 5–6 B 3–4 P 2,5x0,8–0,7 B 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: P 8–9 eil., B 1–2 eil. arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

5P3E2B, Bt + kr P 5–6
E, B, Bt 3–4

P 2,5x0,8–0,7
E, B, Bt 3x1–0,8 Eilėmis: P 1–2 eil., E, Bt. 1 eil., B grupėmis 0,03–0,3 ha

10B + kr 3–4 3x1–0,8 –

10M + kr 2,5 4x1 –

Lb

7–8P3–2B, Bt + kr P 5–6 B, Bt 3–4 P 2,5x0,8–0,7 B, Bt 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: P 4 eil., Bt, B 1 eil.

5P3E2B + kr P 5–6 E, B 3–4 P 2,5x0,8–0,7 E, B 3x1–0,8 Eilėmis: P 1–2 eil., E 1 eil. B grupėmis 0,0,3–0,3 ha.

10B + kr 3–4 3x1–0,8 –

Nc

5E3P2L + kr E, L 3 x 1–0,8
P 2,5 x 0,8–0,7

E, L 3x1–0,8
P 2,5x0,8–0,7 Eilėmis: E 1 eil., P arba L 1 eil. ir eilėse E 2, P 1, L 1 arba juostomis eilėmis: E 2 eil., P 1 eil., L 1 eil.

8E2J + kr 2–2,5 x 1,5–1,2 2–2,5x1,5–1,2 Juostomis ir eilėmis: E 4 eil., J 1 eil.

6–10Ą4–0P, L, Sb 
+ kr

Ą 4–5 P 5–6
L, Sb 3–4

Ą, L, Sb 3–4x0,8–0,6
P 2–3x1–0,6 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., P, L, Sb 1 eil. arba eilėmis Ą su P ir eilėse Ą su L, Sb

10B + kr 3–4 3–4x1–0,8 –

10M + kr 2,5 3–4x1,3–1 Veistini europiniai ir lenkiniai, o Pajūrio  žemumos rajone – labiau plačiažvyniai (hibridiniai)  
maumedžiai

10Bu + kr 4–5 2,5x1–0,8 Labiau tinka skroblų areale

Lc

3–5E5–3P2J + kr E, J 3–4
P 5–6

E, J 3x1–0,8
P 2,5x0,8–0,7 Eilėmis: P 1–2 eil., E 2–1 eil., J 1 eil. arba panašiomis proporcijomis eilėse

7–8E3–2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E 2–4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

10–0B0–10J + kr 3–4 3–4x1–0,8 Eilėmis, eilėse arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose
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Nd

6–10Ą4–0L, K, Sb 
+ kr

Ą, K 4–5
L, Sb 3–4

Ą, K 3–4x8–0,6
L, Sb 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., K, L, Sb – 1 eil., rečiau eilėmis ir eilėse

8E2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E 4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

10B + kr 3–4 3–4x1,08 –

10M + kr 2,5 3–4x1,3–1 Veistini europiniai ir lenkiniai, o Pajūrio  žemumos regione – labiau plačiažvyniai (hibridiniai) 
maumedžiai

10Bu + kr 4–5 2,5x1–0,8 Labiau tinka skroblų areale

Ld

6–8 E4–2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E2 4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

6–10Ą4–0L, K, J, V, 
Sb + kr

Ą, K 4–5
L, J, V, Sb 3–4

Ą, K3–4x0,8–0,6
L, J, V, Sb 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., K, L, V, Sb – 1 eil., rečiau eilėmis ir eilėse

10–0B0–10J + kr 3–4 3–4x1–0,8 Eilėmis, eilėse arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

Nf

6–10Ą4–0L, K, V, 
Sb + kr

Ą, K 4–5
L, V, Sb 3–4

Ą, K 3–4x0,8–0,6
L, V, Sb 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., L, K, V, Sb 1 eil., rečiau eilėmis ir eilėse

8E2J + kr 3–4 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: E 4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

10B, K, L + kr B, L 3–4
K 4–5

3x1–0,8
3–4x0,8–0,6 –

10M + kr 2,5 3–4x1,3–1 Veistini europiniai ir lenkiniai,  o Pajūrio žemumos regione – labiau plačiažvyniai (hibridiniai) 
maumedžiai

Lf

6–10Ą4–0J + kr Ą 4–5
J 3–4

Ą 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: Ą 2–4 eil., J 1 eil. arba J iki 0,3 ha grupėmis reljefo pažemėjimuose

5–10B5–0J + kr 3–4 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą, užmirkimą

8–10J2–0B, V + kr 3–4 3–4x1–0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą, užmirkimą

10K, L + kr K 4–5
L 3–4

K 3–4x0,8–0,6
L 3x1–0,8 –

5U5J U 4–5
J 3–4

U 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Eilėmis: U 1 eil., J 1 eil., U selekciniais sodmenimis

Ub 8P2B + kr P 5–6
B, J 3–4

P 2,5x0,8–0,7
B, J 3x1–0,8 Juostomis ir eilėmis: P 4 eil., B, J 1 eil. arba B grupėmis 0,03–0,3 ha

Uc, Ud 5–10J5–0B 3–4 3–4x1x0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą, užmirkimą

Uf
5–10J5–0B 3–4 3–4x1x0,8 Galimi visi mišrinimo būdai atsižvelgiant į reljefą, užmirkimą

5U5J + kr U 4–5
J 3–4

U 3–4x0,8–0,6
J 3x1–0,8 Eilėmis: U 1 eil., J 1 eil., U selekciniais sodmenimis

Pastabos: - sodinami vietinių rūšių krūmai;
- pradinis želdinių tankis želdinių mišrinimo schemoje nurodytas laikantis Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų 4 priedo reikalavimų, pvz., P – 5–6 tūkst. vnt./ha. Iš želdinių tipe pateiktos 
Na augavietės rūšinės sudėties 8–10P2–0B, pasirinkus rūšinę sudėtį 8P2B ir pradinį tankį P – 
5,5 tūkst. vnt./ha, B – 3,5 tūkst. vnt./ha, nesunku apskaičiuoti, kiek 1 ha reikės sodinti pušų 
ir kiek beržų.

Pušų 10P – 5,5 tūkst. vnt./ha
             8P – x1    –„–

Beržų 10B – 3,5 tūkst. vnt./ha
               2B – x2   –„–

Bendras želdinių tankis – 5,1 tūkst. vnt./ha.

x1=                = 4,4 tūkst. vnt./ha8 ∙ 5,5
 10

x2=                = 0,7 tūkst. vnt./ha2 ∙ 35
 10
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Žemės ūkiui naudotose žemėse veisiami želdiniai beveik visuomet 
ribojasi su žemės ūkio paskirties žemėmis. Perėjimų iš vienų ekosiste-
mų į kitas juostos vadinamos ekotonais ir pasižymi didesne biologine 
įvairove. Veisiant želdinius miško pakraščiuose sodinami krūmai. Jie 
sudarys nuoseklų perėjimą iš miško į lauką ir bus slėptuvė bei mais-
to šaltinis paukščiams, kiškiams, kitiems smulkiesiems žinduoliams. 
Nedideles krūmų grupes galima įveisti ir želdavietės viduje.

Kai veisiami želdiniai ribojasi su kitam savininkui priklausančiu 
žemės ūkio paskirties žemės sklypu, jie sodinami už 15 m, krūmai – 
už 6 m nuo šio sklypo ribos, jeigu su to sklypo valdytoju nesusita-
riama kitaip. Kai želdinių pakraščiuose 9 m pločio juostoje sodinami 
krūmai, nuo kaimyninio žemės ūkio paskirties žemės sklypo lieka 
neapželdinta tik 6 m pločio juosta, kurią galima mineralizuoti ir nau-
doti kaip priešgaisrinę. Formuojant pamiškę, turėtų būti sodinami 
ornitochoriniai (gudobelės, šermukšniai, šaltekšniai), paukščiams ir 
gyvūnams maistą ir apsaugą teikiantys (karklai, erškėčiai) ir medingi 
krūmai (blindės, sausmedžiai, raugerškiai). Krūmų juostos pakrašty-
je (greta kito sklypo) sodinami žemesni, toliau – vis aukštesni krū-
mai. Krūmai gali būti sodinami pratęsiant medžių eiles, o dar geriau – 
laisvos formos ir dydžio grupėmis. Taip suformuota krūmų juosta bus 
ne tik gera buveinė smulkiajai faunai, bet ir užtikrindama laipsnišką 
perėjimą iš lauko į mišką padidins būsimų medynų atsparumą vėja-
vartoms (Malinauskas, Urbaitis, 2002). 

Rekreacinių (II B gr.) miškų želdinių tipai nustatyti pagal auga-
vietes. Želdinių rūšinė sudėtis, tankis, sodinimo vietų išdėstymas re-
komenduojami atsižvelgiant į medžių rūšių ir jų medynų tinkamumą 
rekreacijai (estetinės, sanitarinės-higieninės, technologinės ir atspa-
rumo rekreacijai savybės) (3.7 lentelė). Vyraujančiomis numatytos 
geriausiai augavietes atitinkančios ir tinkamiausios rekreacijai vieti-
nės medžių rūšys (Riepšas, 2012). 

3.7 lentelė. Rekreaciniams (II B gr.) miškams tinkami želdinių tipai (pagal E. Riepšą)

Augavietė

Mišrinimo schemos

Želdinių rūšinė
sudėtis

Pradinis 
tankis, 
tūkst. vnt./
ha

Sodinimo 
vietų 
išdėsty-
mas, m

Mišrinimo ir kiti ypatumai

Masyvuo-
se

Grupėse
ir pavieniui

Nae, Na – 
kerpšilis  7–10P3–0B + Kd, kr P 2–4

B 1–2 Įvairus* P P, B, Kd, Kr

Na, Nb – 
brukniašilis

6–10P4–0B + Kd, Šm P 2–4
B 1–2 Įvairus* P, B P, B, Kd, Šm

5–10B5–0P + Kd, Šm B 1–2
P 2–4 Įvairus* P, B B, P, Kd, Šm

8–9P2–1E + Kd, Šm P 2–4
E 1–2 Įvairus* P, E  P, E ir kt.

Nb – 
žaliašilis

6–10P4–0B, E + Kd, 
Šm

P 2–4
B, E 1–2 Įvairus* P, B, E P, B, E, Kd, Šm

5–10B5–0PM + Kd, 
Šm

B 1–2
P 2–4 Įvairus* P, B B, P, M, Kd, Šm

5–10M5–0P, B, E 
+ kt.

M 0,5–1,5
P 2–4
B, E 1–2

Įvairus* M, P, B, E M, P, B, E ir kt.

Lb – 
mėlynšilis

6–10P4–0B, E + Šm, 
Št, Kd

P 2–4
B, E 1–2 Įvairus* P, B, E P, B, E ir kt.

5–10B5–0PM + Sm, 
Št, Kd

B 1–2
P 2–4
M 0,5–1,5

Įvairus* P, B P, B, M ir kt.

Nc – šilagiris

6–10P4–0E, B, Ą, K, 
L + Šm, Sm, Lz, Šn, 
O, Kš, Sb, Ož

P 2–4
E, B, L 1–2
Ą, K 1–3

Įvairus* P, Ą, K, L P, E, B, Ą, K, L 
ir kt.

5–10Ą5–0K, L, E, P, 
B + O, Kš, Šm, Sm, 
Lz, Šn, Ož

Ą, K 1–3
L, E, B 1–2
P 2–4

Įvairus* Ą, K, L Ą, K, L, E, P, B 
ir kt.

5–10K, L, B5–0Ą, E, 
P M + 0, Kš, Šm, Sm, 
Lz, Šn, Ož

K, Ą 1–3
L, B, E 1–2
P 2–4

Įvairus* K, L, B K, L, B, Ą, E, P, 
M ir kt.
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Lc –
mėlyngiris

6–10P4–0E, B, Ą, K, 
L + J, D, Šm, Sm, Lz, 
O, Kš, Sb, Sn, Ož

P 2–4
E, B, L 1–2
Ą, K 1–3

Įvairus* P, Ą, K, L P, E, B, Ą, K, L, 
J, D ir kt

6–10Ą4–0K, L, E, P + 
J, D, O, Kš, Šm, Sm, 
Lz, Šn, Ož

Ą, K 1–3
L, E 1–2
P 2–4

Įvairus* Ą, K, L Ą, K, L, E, P, B, 
J, D ir kt.

5–10K, L, B5–0Ą, E, 
M, P + J, D, O, Kš, 
Šm, Sm, Lz, Šn, Ož

K, Ą 1–3
L, B, E 1–2
P 2–4

Įvairus* K, L, B K, L, B, Ą, E, M, 
P, J, D ir kt.

Nd –
sausgiris

6–10Ą4–0K, L, E, U, 
B, Bu + O, Kš, Lz, Ož, 
St, Sm, Šn, Pt, Įv

Ą, K, U, Bu 
1–3
L, E, B 1–2

Įvairus* Ą, K, L Ą, K, L, E, U, B 
ir kt.

5–10K, L, U5–0Ą, E, 
B + O, Kš, Lz, Ož, Št, 
Sm, Šn, Pt, Įv

K, Ą, U 1–3
L, E, B 1–2 Įvairus* K, L, U K, L, U, B, Ą, E 

ir kt.

6–8B4–2Ą, K, L, E, 
U, Bu, M + O, Kš, Lz, 
Ož, Št, Sm, Šn, Pt, 
Iv, Gd, Švj

B, L, E 1–2
Ą, K, U, Bu 
1–3
M 0,5–1,5

Įvairūs* B, Ą, K, L B, Ą, K, L, E, U, 
Bu, M ir kt.

Ld –
žaliagiris

6–10Ą4–0K, L, E, U, 
B, J + D, O, Kš, Lz, 
Ož, Št, Šm, Šn, Įv, Pt

Ą, K, U 1–3
L, E, B, J 
1–2

Įvairūs* Ą, K, L Ą, K, L, E, U, B, 
J, D ir kt.

5–10K, L, U, B, 
J5–0Ą, E + D, O, Kš, 
Lz, Ož, Št, Sm, Šn, 
Pt, Iv

K, Ą, U 1–3
L, B, J, E 
1–2

Įvairūs* K, L, U, B, J K, L, U, B, J, Ą, 
E, D ir kt.

Nf, Lf –
baltmiškis

6–10Ą4–0K, L, U, E, 
B, M, Bu + J, D, G, O, 
Kš, Lz, Ož, Sm, Šn, 
Iv, Srj, Pt

Ą, K, U, Bu 
1–3
L, E, B 1–2
M 0,5–1,5

Įvairūs* Ą, K, L
Ą, K, L, U, E, B, 
M, Bu, J, D, G 
ir kt.

5–10K, L, U, B5–Ą, 
M, Bu, G, E + J, D, O, 
Kš, Lz, Ož, Sm, Šn, 
Iv, Srj, Pt

K, U, Ą, Bu 
1–3
L, B, G, E 
1–2

Įvairūs* K, L, B
K, L, U, B, Ą, 
M, Bu, G, E, J, 
D ir kt.

Lf, Uf –
šlapgiris

6–10Ą, U4–0B, E, J + 
D, Ož, Lz, Iv, Srj, Šn

Ą, U 1–3
B, E, J 1–2 Įvairūs* Ą, U Ą, U, B, E, J, D 

ir kt. 

5–8B, J5–2Ą, U, E + 
D, Ož, Lz, Iv, Šrj, Švj

B, J, E 1–2
Ą, U 1–3 Įvairūs* J, B, U J, U, Ą, B, E, D 

ir kt.

Ua, Ub – 
balašilis
Pa – tyrašilis
Pb – raistaši-
lis, Pan

7–10P3–0B + E, J, D, 
Kd, Št, Šm

P 2–4
B 1–2 Įvairūs* P P, B, E, J, D 

ir kt.

Uc –
paraistis
Pc – raistas

5–10P, B5–0J, E + Št, 
Šm, Lz, Pt, Kd

P 2–4
B, J, E 1–2 Įvairūs* P, B P, B, J, E ir kt.

Ud –
palieknis
Pd – lieknas
Uf –
juodgiris

6–10U, J, B4–0E, P 
+ Lz, Št, Sm, Šm, Pt, 
Šn, Ož, Iv, Srj

U 1–3
J, B, E 1–2
P 2–4

Įvairūs* U, J, B U, J, B, E, P 
ir kt.

Uan, Ubn, 
Pbn

7–10P3–0E, B + Kd, 
Št, Šm

P 2–4
E, B 1–2 Įvairūs* P P, E, B ir kt.

Ucn, Pcn 7–10P3–0E, Ą, U, J + 
Št, Šm, Kd, Lz, Pt

P 2–4
E, J 1–2
Ą, U 1–3

Įvairūs* P P, E, Ą, U, J 
ir kt.

Udn, Pdn, Ufn
7–10Ą,U3–0J, P, E + 
Lz, Št, Šm, Sm, Pt, 
Sn, Ož, Iv, Srj

Ą, U 1–3
J, E 1–2
P 2–4

Įvairūs* Ą, U Ą, U, J, P, E 
ir kt.

*Pastabos: 1. Masyvas – uždaras miško vietovaizdis, vizualiai sudarantis vientisą miško foną, 
                            sodinamos tik vietinės medžių rūšys;

2. Grupė – kompaktiškai augančių medžių ir krūmų želdynas, kai jų plotas mažesnis 
     kaip 0,3 ha. Minimalus grupės dydis 3 medžiai ir krūmai;
3. Spiralinis augalų išdėstymas – sodinti (sėti) pradedama numatomo apželdinti 
     ploto centre ir spirale artėjama prie pakraščių;
4. Padrikas – augalai išdėstomi netaisyklinga, kuo artimesne gamtiniam išsidėstymui, 
     tvarka;
5. Sodinami tik vietinių rūšių krūmai.

Medžių ir krūmų pavadinimų santrumpos

1. Ą – ąžuolas
2. B – beržas
3. Bu – bukas
4. D – drebulė
5. E – eglė
6. Gd – gudobelė
7. G – guoba
8. Iv – ieva
9. J – juodalksnis

10. Kd – kadagys  
11. K – klevas
12. Kš – kriaušė
13. Lz – lazdynas
14. L – liepa
15. M – maumedis
16. O – obelis
17. Ož – ožekšnis 
18. P – pušis

19. Pt – putinas 
20. Sm – sausmedis
21. Sb – skroblas
22. Šn – šunobelė
23. Št – šaltekšnis
24. Šv – šeivamedis
25. Šm – šermukšnis
26. U – uosis
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3.4.5. Ąžuolų želdinimas lizdais
Ąžuolų želdiniai gali būti sodinami lizdais. Viename lizde 1x1 arba 

1,1x1,1 m atstumais sodinamas 21 ąžuoliukas. Lizdai išdėstomi 9x9–
10x10 m atstumais (3.3 pav.). Šis želdinimo būdas gali būti taikomas 
šviežiose Nc, Nd, Nf augaviečių kirtavietėse, kuriose auga negausūs 
žoliniai augalai, neruošiant dirvos. Kai žoliniai augalai vešlūs, būti-
na ruošti dirvą 4 m pločio juostomis, naudojant 2 m darbinio pločio 
frezerius. Neužsodintas plotas paliekamas natūraliam žėlimui. Sužė-
lę beržai, drebulės, baltalksniai ar kiti medžiai iš pradžių augs daug 
sparčiau negu ąžuolai, todėl dažniausiai kraštiniai ąžuolai lizduose 
bus stelbiami. Apie ąžuolų lizdus juos stelbiančius medžius, lizdų išo-
rėje konkurencija bus mažesnė. Tada ąžuolai vystys lajas į lizdo išorę, 
išlinks ir išaugins storas šakas. Kai konkurencija lizdo išorėje bus itin 
didelė, stelbiami ąžuolai sulėtins augimą, ypač skersmens prieaugį, 
labai padidės aukščio (H) ir skersmens (D) santykis. Kritinė ąžuolo 
H/D riba – 120–150 , toliau didėjant H/D santykiui medelis žūna.

Konkurencinius santykius reguliuoti daug lengviau, kai ąžuolų liz-
dų išorėje auga pagal augimo spartą nedaug besiskiriantys medžiai. 
Todėl tarp lizdų reikėtų sodinti liepas, pušis (3.4 pav.). Tokie lizdiniai 
ąžuolų želdiniai gali būti veisiami ir žemės ūkyje naudotose žemėse. 

Veisiant ąžuolus lizdais, galima sumažinti želdinių įveisimo išlai-
das, padidinti biologinę įvairovę, sudaryti palankesnes sąlygas lauki-
niams gyvūnams. Sužėlę kitų rūšių medžiai išaugins papildomą me-
dienos produkciją. Tačiau per didelė kitų medžių rūšių konkurencija 
sulėtins ąžuolų augimą, pablogins išauginamos medienos kokybę ir 
netgi sukels ąžuolų žuvimą. Retesnis atvejis, kai medžių konkurencija 
per maža, dėl to blogėja išauginamos medienos kokybė. Lietuvoje ne-
sukaupta pakankamai ąžuolynų auginimo patirties, todėl šis būdas 
rizikingas siekiant išauginti norimos kokybės ąžuolynus.

3.3 pav.  Ąžuoliukų išdėstymas lizde ir lizdų išdėstymas sklype, neužsodintą plotą palie-
kant natūraliai želti (pagal A. Malinauską)

3.4 pav.  Ąžuoliukų ir kitų medžių išdėstymas sklype, sodinant lizdinius ąžuolų želdi-
nius (pagal A. Malinauską)
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3.5. MIŠKO ŽELDINIMO IR ŽĖLIMO 
    SKATINIMO TECHNOLOGINIAI MODELIAI  
    ŽEMĖS ŪKIUI NENAUDOJAMOSE ŽEMĖSE

3.5.1. Technologinių modelių sudarymo ir taikymo 
bendrieji ypatumai

Modelių struktūra parengta vadovaujantis miško augaviečių tipų 
bendrosiomis charakteristikomis. Želdavietės priskirtos miško auga-
viečių tipams pagal jų dirvožemių derlingumo ir drėgnumo laipsnį 
ir dirvodarinių uolienų sandarą (granuliometrinę sudėtį ir litologi-
ją). Jos diferencijuotos ir apibūdintos pagal suvelėnėjimo ir apžėlimo 
krūmais laipsnį bei dirvos įdirbimo žemės ūkio naudmenoms būklę, 
o želdavietės paruošimas – pagal herbicidų panaudojimo, krūmų iš-
kirtimo ar jų palikimo želdavietėje ypatumus. Konkuruojančios au-
galijos slopinimas arba naikinimas herbicidais turi būti derinamas su 
Profesionalaus naudojimo augalų apsaugos priemonių miškų ūkiui 
sąrašo reikalavimais. Cheminius preparatus naudoti rekomenduoja-
ma tik paruošiant želdavietes ir prižiūrint ūkinės paskirties želdinius 
(Riepšas, 2005).

Dirvos paruošimas nurodytas pagal jos įdirbimo būdus, laiką, 
intensyvumą ir naudojamus padargus. Sklypuose, kuriuose sutan-
kintas poarmeninis sluoksnis (dažnai vadinamas „armens padu“), 
rekomenduojamas giluminis purenimas, bent jau medelių sodinimo 
eilėse, o ruošiant dirvą ištisai – gilusis arimas 40–50 cm gyliu. Reko-
menduojama naudoti plantažinius plūgus.

Želdinių rūšinė sudėtis, pradinis tankis ir mišrinimo būdai paren-
kami vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavi-
mais. Spygliuočius rekomenduojama sodinti mažesnio pradinio tan-
kio ir tik mišrinant su lapuočiais. Krūmus sodinti tik vietinės kilmės. 

Palankiai sąveikaujančias medžių rūšis rekomenduojama mišrinti 
eilėmis, eilėse, rečiau juostomis ir eilėmis bei mažesnėmis grupėmis, 
o nepalankiai sąveikaujančias – juostomis, juostomis ir eilėmis bei di-
desnėmis grupėmis (pagal nurodytus jų plotų intervalus).

Želdinių (žėlinių) priežiūros ir apsaugos priemones siūloma taiky-
ti panašias, kaip ir miško žemėse augantiems želdiniams (žėliniams), 
didesnį dėmesį skiriant apsaugai nuo pelinių graužikų pažeidimų 
(ypač ąžuolų) ir gaisrų, sukeliamų sausos žolės degintojų.

3.5.2. Įvairios paskirties miškams taikomi technolo-
giniai modeliai  

Būsimuose ūkinės paskirties miškuose siekiama sukurti našius (daug 
ir geros kokybės medienos produkuojančius) medynus, atliekančius 
agrarinio kraštovaizdžio apsaugos bei kompensacines (atkuriamąsias) 
funkcijas. Siekiama gausinti biologinę įvairovę, kurti tvarias, palankias 
daugiatiksliui naudojimui miško ekosistemas (3.8 lentelė).

Apsauginės paskirties miškų veisimo išskirtinis technologinis reika-
lavimas – paruošiant želdavietę nenaudoti cheminių medžiagų (her-
bicidų, arboricidų), o prižiūrint ir apsaugant želdinius (žėlinius) nuo 
stelbimo ir pažeidimų – cheminių augalų apsaugos produktų, nenatū-
ralios kilmės repelentų. Galima veisti visas vietines medžių ir krūmų 
rūšis, geriausiai atliekančias apsaugines funkcijas (3.9 lentelė).

Būsimuose rekreacinės paskirties miškuose miško įveisimo būdai 
ir technologijos parenkami atsižvelgiant į poilsiavimo intensyvumą, 
vyraujančias poilsio rūšis ir aplinkos sąlygas. Numatomuose kurti 
miško parkuose ir poilsiavietėse prie intensyviai lankomų objektų 
želdiniai turėtų būti veisiami pagal specialius projektus, parengtus 
vadovaujantis kraštovaizdžio architektūros reikalavimais, siekiant iš-
laikyti kuo natūralesnius, atsparesnius rekreaciniam poveikiui visus 
kraštovaizdžio elementus, pasižyminčius geromis estetinėmis, sani-
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tarinėmis-higieninėmis savybėmis ir patogius vyraujančioms rekre-
acijos rūšims plėtoti. Kituose rekreacinės paskirties plotuose miškas 
veisiamas sudarant įprastinius miško želdinimo ir žėlimo projektus, 
tik medžiai sodinami ne eilėmis ar juostomis, bet padrikai, grupėmis 
ar lizdais. Sukuriama į natūralius miškus panaši atvirų, pusiau atvi-
rų ir uždarų miško vietovaizdžių mozaika. Medžių ir krūmų asorti-
mentas parenkamas pagal teisės aktuose nurodytas tikslines medžių 
rūšis, tinkamas rekreaciniams miškams. Ypač intensyviai lankomo-
se teritorijose toleruotinas neinvazyvių introducentų panaudojimas 
(3.10 lentelė).

3.8 lentelė. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai, tinkami IV gr. 

(ūkiniuose) miškuose (Riepšas, 2005)

Augavietė ir 
būdingiausi 
dirvožemiai

 Želdavietė (želvietė)
Dirvos paruošimas Miško įveisimo būdas

Želdinių (žėlinių) rūšinė 
sudėtis, pradinis tankis ir 
mišrinimo būdas

Želdinių (žėlinių) priežiūra ir 
apsaugaCharakteris-

tika Paruošimas

Nab
Labai 
nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai, retai 
priesmėliai

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai vyrauja vienametės, 
vienaskiltės piktžolės, specia-
liai ruošti želdavietę  
(t. y. purkšti) netikslinga. Kai 
krūmai tankūs ir aukšti, tikslin-
ga juos iškirsti, sulaukti atžalų 
ir tada nupurkšti.
Retus krūmus nupurkšti, 
iškirsti arba palikti

Suarti, dirvos paviršių supu-
renti (frezuoti) ištisai arba 
juostomis rugsėjo–spalio 
mėn. arba pavasarį prieš so-
dinimą. Kad beržai atželtų, 
dirvą įdirbti prieš išbyrant 
beržų sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais 
arba spec. paskirties kastu-
vais (kai sodinami pušų 1 m. 
sėjinukai, taip pat ir pleišti-
niais sodikliais) juostoje ar į 
vagos dugną.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

7–8P3–2B + kr – 4–5 tūkst./ha 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
8–10 eil. P, 1–2 eil. B, B sodinti 
tokiu pat tankumu, kaip ir 
P. Dvi eilės B sodinamos 
viena nuo kitos 1 m atstumu. 
Pietryčių Lietuvoje galima 
mišrinti 4–7 eil. P, 1–2 eil. B. B 
galima sodinti nuo 3 iki 30 arų 
grupėmis. Krūmai vietiniai 

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais reikia šienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus 

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

Palanku siekti žėlimo –"– –"–
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Nb
Nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai, pasitai-
ko priesmėlių, 
net priemolių 
dvinarėse, 
sluoksniuoto-
se uolienose

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Nupurkšti herbicidais, arbo-
ricidais. Kai vyrauja viename-
tės, vienaskiltės piktžolės, 
specialiai ruošti želdavietę (t. 
y. purkšti) netikslinga. Kai krū-
mai tankūs ir aukšti, tikslinga 
juos iškirsti, sulaukti atžalų ir 
tada nupurkšti.
Retus krūmus nupurkšti, 
iškirsti arba palikti

Suarti, dirvos paviršių supu-
renti (frezuoti) ištisai arba 
juostomis rugsėjo–spalio 
mėn. arba pavasarį prieš so-
dinimą. Kad beržai atželtų, 
dirvą įdirbti prieš išbyrant 
beržų sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
paprastais arba spec. paskir-
ties kastuvais, motoriniais 
grąžtais (kai sodinami pušų 
1 m. sėjinukai, taip pat ir 
pleištiniais sodikliais) juostoje 
ar į vagos dugną. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

4–6P3–2E3–2B + kr – 4–5 
tūkst./ha. Mišrinti eilėse: 2–3 
P, 1–2 E arba eilėmis: 1–2 P, 1 
E. Beržus sodinti iki 3–30 arų 
grupėmis.
10B – 3–4 tūkst./ha. 
8–9P2–1B + kr – 4–5 tūkst./ha.
Beržus sodinti 3–30 arų 
grupėmis. Apie beržų grupes 
sodinti vietinius krūmus.
10M + kr – 2,5 tūkst./ha

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Nc
Vidutiniškai 
derlingi 
normalaus 
drėgnumo 
turtingi 
rišlūs smėliai, 
priemoliai, 
retai moliai, 
dvinariai, 
sluoksniuoti

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du jos 
ardai), tikslinga purkšti du kar-
tus (1 – birželio mėn. prieš žolių 
žydėjimą; 2 – rugpjūčio mėn.). 
Kai krūmai tankūs ir aukšti, 
tikslinga juos iškirsti, sulaukti 
atžalų ir tada nupurkšti

Suarti, dirvos paviršių supu-
renti (frezuoti) ištisai arba 
juostomis rugsėjo–spalio 
mėn. arba pavasarį prieš so-
dinimą. Kad beržai atželtų, 
dirvą įdirbti prieš išbyrant 
beržų sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
paprastais arba spec. paskir-
ties kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, vagos dugną 
ar juostoje. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

4–5E3–2P3–2L + kr – 3–4 
tūkst./ha. Mišrinti eilėmis: 1 
E, 1 P arba L arba eilėse 2–3 
E, 1 P, 1 L.
6–8E2–4A, M, L, K, G – 3–4 
tūkst./ha. Ą, M, L, K, G sodinti 
3–30 arų grupėmis 
6–10A4–0L, K, E – 4 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
2–4 eil. Ą, 1 eil. L, K. E iki 30 
arų grupėmis.
10B – 3–4 tūkst./ha,
10M + kr – 2,5 tūkst./ha

Pirmaisiais metais nuravėti 
piktžoles. Antrais ir vėlesniais 
metais nušienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus.
 Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, aptveriami tvoromis, 
kai jų mažiau – ir individualiai 

Silpnai arba 
vidutiniškai 
suvelėnėjusi, 
retai apžėlusi 
krūmais

Taip pat, tik 25 proc. mažesnės 
preparatų dozės. Kai vyrauja 
vienametės, vienaskiltės 
piktžolės, specialiai ruošti 
želdavietę (t. y. purkšti) ne-
tikslinga. Retus krūmus iškirsti 
arba palikti

–"– –"– –"– –"–

Dirva buvo 
įdirbama 
žemės ūkio 
tikslais ne 
vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

Palanku siekti žėlimo

–"–
Mišrinti juostomis, eilėmis: 
2–4 eil. Ą, 1 eil. K, L, Sb, G. E 
iki 30 arų grupėmis

–"–
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Nd, Nf
Derlingi ir 
labai derlingi 
normalaus 
drėgnumo 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
vietomis 
pridengti plo-
nu turtingo 
priesmėlio 
sluoksniu 
(dvinariai)

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmų danga 
tanki ir aukšta, tikslinga juos 
iškirsti, sulaukti atžalų ir tada 
nupurkšti

Suarti ištisai arba juosto-
mis arba dirvą paruošti 
frezomis rugsėjo–spalio 
mėn. arba pavasarį prieš 
sodinimą

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, vagos dugną 
ar juostoje.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

7–10A3–0 K, L, E, Sb, G – 4 
tūkst./ha. Mišrinti juostomis 
ir eilėmis: 2–4 eil. Ą, 1 eil. K, L, 
Sb, G. E iki 30 arų grupėmis.
8E2J + kr – 3–4 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
4 eil. E, 1 eil. J arba J iki 30 arų 
grupėmis.
6–8E4–2A, M, L, K, G – 3–4 
tūkst. ha. A, M, L, K, G sodinti 
grupėmis 3–30 arų plote.
10B, K, L – 3–4 tūkst./ha,
10 M + kr – 2,5 tūkst./ha 

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir vėles-
niais metais nušienauti arba 
apmindžioti žolę. Saugoti 
nuo pelių ir žvėrių plastiki-
niais tinkleliais ar gaubtais, 
aptverti tvoromis arba 
naudoti repelentus. Želdiniai, 
kuriuose vyrauja ąžuolai, turi 
būti aptveriami tvoromis, kai 
jų mažiau – ir individualiai

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
retai apžėlusi 
krūmais

Taip pat, tik 25 proc. mažes-
nėmis dozėmis. Kai vyrauja 
vienametės, vienaskiltės 
piktžolės, specialiai ruošti 
želdavietę (t. y. purkšti) ne-
tikslinga. Retus krūmus iškirsti 
arba palikti

–"– –"– –"– –"–

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Lb
Nederlingi 
laikinai
užmirkstan-
tys smėliai, 
rečiau 
priesmėliai, 
pasitaiko 
dvinarių prie-
molio, molio 
tarpsluoksnių

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmai tankūs ir 
aukšti, tikslinga juos iškirsti, 
sulaukti atžalų ir tada nupurkš-
ti. Nuleisti paviršinį vandenį

Suarti juostomis. Arimo 
kryptis turi sutapti su nuoly-
džio kryptimi, kad nutekėtų 
vanduo

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekes, juostas.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

7–8P3–2B – 4–5 tūkst./ha.
Beržus sodinti 3–30 arų 
grupėmis.
4–6P3–2E3–2B – 4–5 tūkst./
ha. Mišrinti eilėse: 2–3 P, 
1–2 E arba eilėmis: 1–2 P, 1 
E. Beržus sodinti 3–30 arų 
grupėmis.
10B – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir 
vėlesniais metais nušienauti 
arba apmindžioti žolę. Ap-
tverti tvoromis arba naudoti 
repelentus

Vidutiniškai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Tas pat, tik 25 proc. mažes-
nėmis dozėmis. Kai vyrauja 
vienametės, vienaskiltės 
piktžolės, specialiai ruošti 
želdavietę (t. y. purkšti chemi-
kalais) netikslinga. Retus men-
kaverčius krūmus nupurkšti 
arba iškirsti

–"– –"– –"– –"–

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia –"– –"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–
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Lc
Vidutiniškai 
derlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
priesmėliai, 
priemoliai, 
vietomis 
giliau moliai, 
dažnai 
dvinariai, 
sluoksniuoti

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmai tankūs ir 
aukšti, tikslinga juos iškirsti, 
sulaukti atžalų ir tada nupurkš-
ti. Nuleisti paviršinį vandenį

Eglių želdiniams dirvą ruošti 
kauburėliais arba, atsižvel-
gus į reljefą, išarti drenuo-
jančias 30–40 cm gylio vagas 
(geriausia pelkiniais plūgais). 
Vagų kryptis turi sutapti 
su nuolydžio kryptimi, kad 
nutekėtų paviršinis vanduo. 
Beržų želdiniams dirvą 
ruošti juostomis arba riekė-
mis. Siekiant žėlimo, dirvą 
frezuoti arba kultivuoti

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į kauburėlius, juostas 
arba riekes. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

7–8E3–2J – 3–4 tūkst./ha.
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
2–4 eil. E, 1 eil. J arba J iki 
30 arų grupėmis pažemėji-
muose.
4–5E3–2P3–2K, L, J – 3–4
tūkst./ha. Mišrinti eilėmis: 1–2 
E, 1 P, 1 K, L, J arba lapuočius 
iki 30 arų grupėmis. 
10B – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir vė-
lesniais metais šienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Taip pat, tik 25 proc. mažesnė-
mis preparato dozėmis.
Kai vyrauja vienametės, vie-
naskiltės piktžolės, specialiai 
ruošti želdavietę (t. y. purkšti 
chemikalais) netikslinga. Re-
tus krūmus iškirsti arba palikti. 
Nuleisti paviršinį vandenį

–"– –"– –"– –"–

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia
–"–
Prieš išariant drenuojančias 
vagas, dirvą kultivuoti

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Ld, Lf
Derlingi ir 
labai derlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
pasitaiko 
dvinarių, 
sluoksniuotų

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmai tankūs ir 
aukšti, tikslinga juos iškirsti, 
sulaukti atžalų ir tada nupurkš-
ti. Nuleisti paviršinį vandenį

Eglių želdiniams dirvą ruošti 
kauburėliais arba išarti dre-
nuojančias vagas (geriausia 
pelkiniu plūgu). Vagų kryptis 
turi sutapti su nuolydžio 
kryptimi, kad nutekėtų 
paviršinis vanduo. Ąžuolų, 
uosių ir kitų medžių rūšių 
želdiniams (išskyrus egles) 
dirvą ruošti juostomis arba 
riekėmis. Siekiant žėlimo 
dirvą frezuoti arba kultivuoti

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į kauburėlius, juostas 
arba riekes. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių I ir II 
selekcinės grupės tikslinių 
medžių rūšių medynų

7–8AE3–2 L, K, J – 4 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
2–4 eil. Ą, E 1–2 eil. L, K, J 
rečiau kitais būdais.
10–0B0–10J – 3–4 tūkst./ha. 
Mišrinti eilėmis, eilėse arba J 
iki 30 arų grupėmis pažemė-
jimuose

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir vė-
lesniais metais šienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Taip pat, tik 25 proc. mažes-
nėmis dozėmis. Retus krūmus 
iškirsti arba palikti. Nuleisti 
paviršinį vandenį

–"– –"– –"– –"–

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia. Pakanka 
nuleisti paviršinį vandenį –"– –"–

Palanku siekti žėlimo –"– –"–
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Ub
Nederlingi 
nuolat užmir-
kę smėliai, 
ortzandai, 
vietomis 
giliau prie-
molingos bei 
molingos 
uolienos

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmai tankūs ir 
aukšti, tikslinga juos iškirsti, 
sulaukti atžalų ir tada nupurkš-
ti. Nuleisti paviršinį vandenį

Riekes, volus ir vandens 
nuleidimo vagas formuoti 
nuolydžio kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais į volą, riekę arba 
mikropakilimus

6–8P4–2JB + kr – 4–5 tūkst./
ha. Mišrinti juostomis ir 
eilėmis: 3–4 eil. P, 1–2 eil. J. 
B iki 3–30 arų grupėmis, taip 
pat ir J iki 30 arų grupėmis 
pažemėjimuose

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir 
vėlesniais metais šienauti 
žolę. Aptverti tvoromis arba 
naudoti repelentus

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Taip pat, tik 25 proc. mažes-
nėmis dozėmis. Retus krūmus 
iškirsti arba palikti. Nuleisti 
paviršinį vandenį

–"– –"– –"– –"–

Uc, Ud, Uf
Vidutiniškai 
derlingi, der-
lingi ir labai 
derlingi nuo-
lat užmirkę 
priesmėliai, 
priemoliai, 
rečiau smėliai 
ir moliai, gali 
būti dvinariai, 
sluoksniuoti

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti du 
kartus (1 – birželio mėn. prieš 
žolių žydėjimą; 2 – rugpjūčio 
mėn.). Kai krūmai tankūs ir 
aukšti, tikslinga juos iškirsti, 
sulaukti atžalų ir tada nupurkš-
ti. Nuleisti paviršinį vandenį

Riekes, volus ir vandens 
nuleidimo vagas formuoti 
nuolydžio kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais į volą, riekę arba 
mikropakilimus. Egles galima 
sodinti į riekę

5–10J5–0B + E – 3–4 tūkst./ha.
Mišrinti galima įvairiais 
būdais atsižvelgiant į reljefą, 
užmirkimą

Piktžoles naikinti mecha-
ninėmis arba cheminėmis 
priemonėmis. Kartais 
pakanka nušienauti arba bent 
jau rudenį aplink sodinukus 
apmindyti sausą žolę

Vidutiniškai 
suvelėnėjusi, 
apžėlusi re-
tais krūmais

Taip pat tik 25 proc. mažesnė-
mis dozėmis. Retus krūmus 
iškirsti arba palikti. Nuleisti 
paviršinį vandenį

–"– –"– –"– –"–

Pcn, Pdn

Derlingi ir 
labai derlingi 
nusausinti 
durpiniai 
(žemutinio 
tipo). Po 
durpėmis – 
nuo smėlių iki 
molių

Stipriai suve-
lėnėjusi arba 
vidutiniškai 
apžėlusi 
krūmais

Nupurkšti herbicidais, arbori-
cidais. Kai žolinė danga labai 
aukšta ir tanki (pastebimi du 
jos ardai), tikslinga purkšti 
du kartus (1 – birželio mėn. 
prieš žolių žydėjimą; 2 – 
rugpjūčio mėn.). Kai krūmai 
tankūs ir aukšti, tikslinga juos 
iškirsti, sulaukti atžalų ir tada 
nupurkšti

Suarti ištisai arba juostomis

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais

5–10J5–0BE – 3–4 tūkst./ha.
Mišrinti įvairiais būdais 
atsižvelgiant į reljefą. Buvusių 
pelkių salose ar pakraščiuose 
su mineraliniais dirvožemiais 
želdinių rūšinę sudėtį parinkti 
pagal pakitusias augavietės 
sąlygas

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir vė-
lesniais metais šienauti arba 
apmindžioti žolę

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
apžėlusi 
retais, žemais 
krūmais

Taip pat, tik 25 proc. ma-
žesnėmis dozėmis. Esant 
silpnam suvelėnėjimui, purkšti 
netikslinga

–"– –"– –"– –"–

Pastaba: sodinami tik vietinių rūšių krūmai.
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3.9 lentelė. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai, tinkami III gr. 

(apsauginiams) miškams (Riepšas, 2005)

Augavietė ir 
būdingiausi 
dirvožemiai

 Želdavietė (želvietė) 
Dirvos paruošimas Miško veisimo būdas

Želdinių (žėlinių) rūšinė
sudėtis, pradinis tankis ir 
mišrinimo būdas

Želdinių (žėlinių) priežiūra ir 
apsaugaCharakteris-

tika Paruošimas

Nab
Labai 
nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai, retai 
priesmėliai

Vidutiniškai 
arba silpnai 
suvelėnėjusi; 
vidutiniškai 
arba retai 
apžėlusi krū-
mais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti.  Tiks-
linga nupjauti žolę

Arti ištisai, juostomis arba 
vagomis arba dirvą atitin-
kamai paruošti frezomis 
rugsėjo–spalio mėn. arba 
pavasarį prieš sodinimą.
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš išbyrant beržų 
sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais 
arba spec. paskirties kastu-
vais (kai sodinami pušų 1 m. 
sėjinukai, taip pat ir pleišti-
niais sodikliais) juostoje ar į 
vagos dugną. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

7–8P3–2B + kr – 4–5 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis; 
5–12 P, 1–2 B. Krūmai vietiniai 

Pirmaisiais metais nuravėti 
piktžoles. Antraisiais ir vė-
lesniais metais šienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus

Dirva buvo 
įdirbama 
žemės ūkio 
tikslais ne 
vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia

Dirvos neruošti arba 
kultivuoti keletą kartų (dėl 
paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Nb
Nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai,
pasitaiko 
priesmėlių ir 
net priemolių 
dvinarėse ir 
sluoksniuoto-
se uolienose

Vidutiniškai
arba silpnai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. Tiks-
linga nupjauti žolę

Arti ištisai, juostomis arba 
vagomis, taip pat dirvą ati-
tinkamai paruošti frezomis 
rugsėjo–spalio mėn. arba 
pavasarį prieš sodinimą.
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš išbyrant beržų 
sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais (kai sodinami pušų  
1 m. sėjinukai, taip pat ir 
pleištiniais sodikliais) juostoje 
arba į vagos dugną, šlaitelį.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

7–8P3–2B + kr. – 4–5 tūkst./
ha. Beržus sodinti iki 3–30 
arų grupėmis arba mišrinti 
juostomis ir eilėmis: 5–12 P, 
1–2 B. Krūmai vietiniai. 
6–7P4–3Bt – 4 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 2 
eil. P, 1 eil. Bt. 
10B + kr – 3–4 tūkst./ha. 
Krūmai vietiniai

Pirmaisiais metais nuravėti 
piktžoles. Antraisiais ir vė-
lesniais metais šienauti arba 
apmindžioti žolę. Aptverti 
tvoromis arba naudoti repe-
lentus

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau negu 
prieš melus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

Palanku siekti žėlimo –"– –"–
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Nc
Vidutiniškai 
derlingi 
normalaus 
drėgnumo 
turtingi 
rišlūs smėliai, 
priesmėliai, 
priemoliai, 
retai moliai, 
dvinariai, 
sluoksniuoti

Įvairiai 
suvelėnėjusi; 
retai arba 
vidutiniškai 
apaugusi 
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti

Arti ištisai arba juostomis, 
taip pat atitinkamai dirvą 
paruošti frezomis rugsėjo– 
spalio mėn. arba pavasarį 
prieš sodinimą. Kad beržai 
atželtų, dirvą įdirbti prieš 
išbyrant beržų sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, juostoje arba į 
vagos dugną, šlaitelį. 
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–7P4–3B, A, K, L + kr – 4–5 
tūkst./ha. Mišrinti juostomis 
ir eilėmis arba eilėse: 2 P, I, K, 
L, Ą, B + kr. B – tik grupėmis.
5E, 5P, J, B, K, L, Ą – 4–5 
tūkst./ha. Mišrinti eilėmis, B 
tik grupėmis.
10B, K, L + kr – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia Dirvą kultivuoti keletą kartų Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Nd, Nf
Derlingi ir 
labai derlingi 
normalaus 
drėgnumo 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
vietomis 
pridengti plo-
nu turtingo 
priesmėlio 
sluoksniu 
(dvinariai)

Įvairiai 
suvelėnėjusi; 
retai arba 
vidutiniškai 
apaugusi 
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų

Arti ištisai, juostomis, taip 
pat atitinkamai paruošti 
dirvą frezomis rugsėjo–spa-
lio mėn. arba pavasarį prieš 
sodinimą. Pageidautina 
armens padą įdirbti (gilusis 
arimas) arba giliai kulti-
vuoti, kai dirvos suplūktos 
sunkių mašinų. Kad beržai 
atželtų, dirvą įdirbti prieš 
išbyrant beržų sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, juostoje arba į 
vagos dugną. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

7–10A3–0L, K, E, B, J + kr – 
3–4 tūkst./ha. Mišrinti juosto-
mis ir eilėmis: 2–3Ą, I, K, L, J. 
E, B grupėmis.
6–7E4–3A, L, K, B, J, G + kr – 
3–4 tūkst./ha. Mišrinti 3–30 
arų grupėmis.
10B + kr. – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia

Pageidautina giliai suarti 
arba giliai kultivuoti, kai 
dirvos suplūktos sunkių 
mašinų

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Lb
Nederlingi, 
laikinai už-
mirkstantys 
smėliai, re-
čiau priesmė-
liai, pasitaiko 
dvinarių prie-
molio, molio 
tarpsluoksnių

Įvairiai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų. Nuleisti 
paviršinį vandenį

Arti juostomis. Arimo kryp-
tis turi sutapti su nuolydžio 
kryptimi, kad nutekėtų 
vanduo

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, juostą, o gerai 
nuleidus paviršinį vandenį – į 
šlaitelį.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

7–8P3–2B, Bt – 4–5 tūkst./ha. 
Mišrinti juostomis ir eilėmis: 
4 eil. P, 1 eil. Bt. B grupėmis 
arba juostomis: 7–8 eil. P3, 
2 eil. B.
4–6P3–2E3–2B – 4–5 tūkst./ha.
Mišrinti eilėmis: 1–2 eil. P, 
1 eil. E. B sodinti 3–30 arų 
grupėmis

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau negu 
prieš metus

Ruošti nereikia. Pakanka 
nuleisti paviršinį vandenį –"– –"– –"– –"–
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Lc
Vidutiniškai 
derlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
priesmėliai, 
priemoliai, 
vietomis giliai 
moliai, dažnai 
dvinariai, 
sluoksniuoti

Įvairiai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų. Nuleisti 
paviršinį vandenį

Arti juostomis. Arimo kryp-
tis turi sutapti su nuolydžio 
kryptimi, kad nutekėtų 
vanduo

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į riekę, juostą, o gerai 
nuleidus paviršinį vandenį – į 
šlaitelį. 
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

7–8PE3–2J + kr – 4–5 tūkst./
ha. Mišrinti juostomis ir eilė-
mis: 2–4 eil. P, E, 1 eil. J.
10–0B 0–10J + kr. Mišrinti ei-
lėmis, eilėse arba J grupėmis 
reljefo pažemėjimuose

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia. Pakanka 
nuleisti paviršinį vandenį –"– –"– –"– –"–

Ld, Lf
Derlingi ir 
labai derlingi, 
laikinai už-
mirkstantys 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
pasitaiko 
dvinarių, 
sluoksniuotų

Įvairiai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų. Nuleisti 
paviršinį vandenį

Arti formuojant volus arba 
riekes, taip pat formuoti vo-
lus ar kauburėlius frezomis 
ir kitais padargais

Sodinti cilindriniais, spec. 
paskirties arba paprastais 
kastuvais, motoriniais grąž-
tais į volą, riekę ar kauburėlį, 
o gerai nuleidus paviršinį 
vandenį – į šlaitelį.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

6–7AE4–3L, K, J + kr – 4 
tūkst./ha. Mišrinti juostomis 
ir eilėmis: 2–4 eil. Ą, E, 1–2 eil. 
L, K, J, rečiau kitais būdais.
10–0E0–10J – 3–4 tūkst./ha.
Mišrinti eilėmis, eilėse arba 
J grupėmis reljefo pažemėji-
muose.
7–9JB3–1Ą, E, K, L + kr – 3–4 
tūkst./ha. Mišrinti įvairiais 
būdais

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles. Antraisiais ir vėlesniais 
metais šienauti arba apmin-
džioti žolę. Aptverti tvoromis 
arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva buvo 
įdirbta žemės 
ūkio tikslais 
ne vėliau 
negu prieš 
metus

Ruošti nereikia. Pakanka 
nuleisti paviršinį vandenį –"– –"– –"– –"–

Ub
Nederlingi 
nuolat užmir-
kę smėliai, 
ortzandai, 
vietomis 
giliau prie-
molin–gos, 
molingos 
uolienos

Įvairiai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų. Paviršinį 
vandenį nuleisti

Riekių, volų ir vandens 
nuleidimo vagas formuoti 
nuolydžio kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais į volą, riekę arba 
mikropakilimus.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

6–8P4–2JB + E, D, J, kr – 4–5 
tūkst./ha. Mišrinti juostomis 
ir eilėmis: 3–4 eil. P, 1–2 eil. 
J. B grupėmis, J grupėmis 
pažemėjimuose.
10B, J + kr – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Antraisiais ir 
vėlesniais metais šienauti. 
Kartais pakanka rudenį aplink 
sodinukus apmindyti sausą 
žolę. Aptverti tvoromis arba 
naudoti repelentus
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Uc, Ud, Uf
Vidutiniškai 
derlingi, der-
lingi ir labai 
derlingi nuo-
lat užmirkę 
priesmėliai, 
rečiau smėliai 
ir moliai, gali 
būti dvinariai, 
sluoksniuoti

Įvairiai
suvelėnėjusi;
retai arba
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų. Paviršinį 
vandenį nuleisti

Volų ir vandens nuleidimo 
vagas formuoti nuolydžio 
kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais į volą, riekę arba mi-
kropakilimus. Eglių negalima 
sodinti į riekę.
Mišrų būdą taikyti iki 100 m 
atstumu nuo derančių tiksli-
nių medžių rūšių medynų

6–10J4–0B + kr – 3–4 tūkst./
ha. Mišrinti galima įvairiais 
būdais atsižvelgiant į reljefą, 
užmirkimą.
10B + kr – 3–4 tūkst./ha

Pirmaisiais metais naikinti 
piktžoles. Antraisiais ir 
vėlesniais metais šienauti 
žolę. Kartais pakanka rudenį 
aplink sodinukus apmindyti 
sausą žolę

Pcn, Pdn

Derlingi ir 
labai derlingi 
nusausinti   
durpynai 
(žemutinio 
tipo). Po 
durpėmis –  
nuo smėlių iki 
molių

Stipriai arba
vidutiniškai
suvelėnėjusi;
vidutiniškai
apaugusi
krūmais

Trukdančius želdinti krūmus 
iškirsti. Vertingus palikti. 
Šienauti keletą kartų

Arti ištisai arba juostomis

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais, taip pat specialiais 
sodikliais

5–10J5–0B, E – 3–4 tūkst./ha.
Mišrinti įvairiais būdais 
atsižvelgiant į reljefą. Buvusių 
pelkių salose ar pakraščiuose 
su mineraliniais dirvožemiais 
medžių rūšis parinkti pagal 
pakitusias augavietės sąlygas

Pirmais metais naikinti 
piktžoles.
Antrais ir vėlesniais metais 
šienauti žolę. Kartais pakanka 
rudenį apmindyti sausą žolę 
aplink sodinukus

Pastaba: sodinami tik vietinių rūšių krūmai.

3.10 lentelė. Miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai, tinkami II B 

gr. (rekreaciniams) miškams (Riepšas, 2005)

Augavietė ir 
būdingiausi 
dirvožemiai

 Želdavietė (želvietė) 
Dirvos paruošimas Miško įveisimo būdas

Želdinių (žėlinių) rūšinė 
sudėtis, pradinis tankis ir 
mišrinimo būdas

Želdinių (žėlinių) priežiūra ir 
apsaugaCharakteristika Paruošimas

Nab
Labai 
nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai, retai 
priesmėliai

Vidutiniškai arba 
silpnai suvelėnėjusi; 
vidutiniškai arba retai 
apžėlusi krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Tikslinga nupjauti žolę

Ištisai lėkščiuoti, arti rug-
sėjo–spalio mėn. Kultivuoti 
prieš veisiant želdinius.
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš išbyrant beržų 
sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais 
arba spec. paskirties kastu-
vais (kai sodinami pušų 1+0 
sėjinukai, taip pat ir pleišti-
niais sodikliais).
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–8P4–2B + Kd, Sm – 2–4 
tūkst./ha. Išdėstyti ir mišrinti 
grupėmis.
5–10B5–0P + Kd, Sm – 2–3 
tūkst./ha. Išdėstyti grupėmis 
ir padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus

Dirva buvo įdirbta 
žemės ūkio tikslais 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–
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Nb
Nederlingi 
normalaus 
drėgnumo 
smėliai, 
pasitaiko 
priesmėlių ir 
net priemolių 
dvinarėse ir 
sluoksniuoto-
se uolienose

Vidutiniškai arba 
silpnai suvelėnėjusi; 
retai arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Tikslinga nupjauti žolę

Ištisai lėkščiuoti, arti rug-
sėjo–spalio mėn. Kultivuoti 
prieš veisiant želdinius.
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš išbyrant beržų 
sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais (kai sodinami pušų 
1+0 sėjinukai, taip pat ir pleiš-
tiniais sodikliais).
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–8P4–2B + E, Kd, Sm – 2–4 
tūkst./ha. Išdėstyti ir mišrinti 
grupėmis.
5–10B5–0P + E, Kd, Sm, Rg, ir 
kt. kr – 2–3 tūkst./ha. Išdėsty-
ti grupėmis ir padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus

Dirva buvo įdirbta 
žemės ūkio tikslais 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia
Dirvą kultivuoti keletą kartų 
(dėl paprastesnės želdinių ir 
žėlinių priežiūros)

–"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Nc
Vidutiniškai 
derlingi 
normalaus 
drėgnumo, 
turtingi 
rišlūs smėliai, 
priesmėliai, 
priemoliai, 
retai moliai, 
sluoksniuoti

Įvairiai
suvelėnėjusi; retai 
arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Šienauti. Krūmus 
iškirsti. Vertingus 
krūmus palikti

Ištisai lėkščiuoti, suarti, taip 
pat dirvą įdirbti frezeriais 
rugsėjo–spalio mėn. arba 
pavasarį prieš sodinimą.
Kultivuoti prieš veisiant 
želdinius.
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš išbyrant beržų 
sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais.
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–8P4–2B, A, K, L, E + Šm, 
Sm, Lz, Šn, O, Kš, Sb, Ož – 2–3 
tūkst./ha. Išdėstyti ir mišrinti 
grupėmis ir padrikai. 
6–10Ą4–0K, L, B, P + Kš, 
O, Šm, Sm, Lz, Šn, Ož – 1–3 
tūkst./ha. Išdėstyti grupėmis 
ir padrikai

Pirmaisiais metais ravėti pikt-
žoles, vėliau – šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

–"–

Dirva buvo įdirbta 
žemės ūkio tikslais 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia Dirvą kultivuoti keletą kartų –"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Nd, Nf
Derlingi ir 
labai derlingi 
normalaus 
drėgnumo 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
vietomis 
pridengti plo-
nu turtingo 
priesmėlio 
sluoksniu 
(dvinariai)

Įvairiai
suvelėnėjusi; retai 
arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Šienauti keletą kartų. 
Krūmus iškirsti. Vertin-
gus krūmus palikti

Ištisai lėkščiuoti, suarti, taip 
pat rugsėjo–spalio mėn. 
frezuoti. Kultivuoti prieš 
veisiant želdinius.
Pageidautina armens padą 
įdirbti (gilusis arimas) arba 
giliai kultivuoti, kai dirvos 
suplūktos sunkių mašinų. 
Kad beržai atželtų, dirvą 
įdirbti prieš byrant sėkloms

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais.
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–10Ą4–0K, L, U, E, B + J, 
D, G, O, Kš, Lz, Ož, Sm, Šn, 
Įv, Srj, Pt – 1–3 tūkst./ha. 
Išdėstyti ir mišrinti grupėmis 
ir padrikai.
5–10K, L, B, U, 5–0A, E, U + J, 
D, O, Kš, Lz, Ož, Št, Sm, Šn, Iv, 
Šrj, Pt – 1–3 tūkst./ha.
Išdėstyti grupėmis ir padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva buvo įdirbta 
žemės ūkio tikslais 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia

–"–
Pageidautina giliai suarti 
arba giliai kultivuoti, kai 
dirvos suplūktos sunkių ma-
šinų (ryškus armens padas)

–"– –"– –"–
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Lb
Nederlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
smėliai, re-
čiau priesmė-
liai, pasitaiko 
dvinarių, prie-
molio, molio 
tarpsluoksnių

Įvairiai suvelėnėjusi; 
retai arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Šienauti keletą kartų. 
Paviršinį vandenį 
nuleisti

Ištisai lėkščiuoti, arti nuoly-
džio kryptimi, kad vanduo 
nutekėtų drenuojančiomis 
vagomis, arba kauburėliais 
paruošti dirvą

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į volą ar kauburėlį.
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–8P4–2B + E, Sm, St, 
Kd – 2–4 tūkst./ha. Išdėstyti 
grupėmis.
5–10B5–0P + Sm, Št, Kd – 2–3 
tūkst./ha. Išdėstyti grupėmis

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus

–"–

Dirva buvo įdirbta 
žemės ūkio tikslais 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia. Pa-
kanka nuleisti paviršinį 
vandenį

–"– –"–
Palanku siekti žėlimo –"– –"–

Lc
Vidutiniškai 
derlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
priesmėliai, 
priemoliai, 
vietomis giliai 
moliai, dažni 
dvinariai, 
sluoksniuoti

Įvairiai
suvelėnėjusi; retai 
arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Šienauti keletą kartų. 
Paviršinį vandenį 
nuleisti

Ištisai lėkščiuoti, arti nuoly-
džio kryptimi, kad vanduo 
nutekėtų drenuojančiomis 
vagomis, arba kauburėliais 
paruošti dirvą

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į volą ar kauburėlį.
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–8P4–2B, Ą, K, L, E + J, D, 
Šm, Sm, Lz, O, Kš, Sb, Sn, Ož 
– 2–4 tūkst./ha.
Išdėstymas grupėmis ir 
padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva žemės ūkio 
tikslais buvo įdirbta 
ne vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia. Pa-
kanka nuleisti paviršinį 
vandenį

–"– –"– –"– –"–

Ld, Lf
Derlingi ir 
labai derlingi 
laikinai už-
mirkstantys 
priemoliai, 
moliai, rečiau 
priesmėliai, 
pasitaiko 
dvinarių, 
sluoksniuotų

Įvairiai
suvelėnėjusi; retai 
arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Šienauti keletą kartų. 
Paviršinį vandenį 
nuleisti

Ištisai lėkščiuoti, arti nuoly-
džio kryptimi, kad vanduo 
nutekėtų drenuojančiomis 
vagomis, arba kauburėliais 
paruošti dirvą

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties arba papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais į volą ar kauburėlį.
Mišrų būdą (siekiant žėlimo 
arba atsodinant) taikyti iki 
100 m atstumu nuo derančių 
tikslinių medžių rūšių medynų

6–10Ą4–0K, L, E, U, B, J + D, 
G, O, Kš, Lz, Ož, Sm, Šl, Sn, Iv, 
Srj, Pt – 1–3 tūkst./ha. 
Išdėstyti grupėmis ir padrikai.
5–10K, L, U, B, J 5 – 0Ą, E, G 
+ D, O, Kš, Lz, Ož, Sm, Šn, Iv, 
Srj, Pt – 1–3 tūkst./ha. Išdėsty-
ti grupėmis ir padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus. 
Želdiniai, kuriuose vyrauja 
ąžuolai, turi būti aptveriami 
tvoromis, kai jų mažiau – ir 
individualiai

Dirva žemės ūkio tiks-
lais buvo įdirbta vėliau 
negu prieš metus

Ruošti nereikia. Pa-
kanka nuleisti paviršinį 
vandenį

–"– –"– –"– –"–

Ub
Nederlingi 
nuolat užmir-
kę smėliai, 
ortzandai, 
vietomis 
giliau prie-
molingos, 
molingos 
uolienos

Įvairiai
suvelėnėjusi; retai 
arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Paviršinį vandenį 
nuleisti

Volus ir vandens nuleidimo 
vagas formuoti nuolydžio 
kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar paprastais 
kastuvais, motoriniais grąž-
tais į volą

7–8P3–2B + E, D, J, kr – 2–4 
tūkst./ha. Mišrinti grupėmis.
10B, J + kr – 1–2 tūkst./ha.
Išdėstyti grupėmis, padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus
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Uc, Ud, Uf
Vidutiniškai 
derlingi, der-
lingi ir labai 
derlingi nuo-
latos užmirkę 
priesmėliai, 
priemoliai, 
rečiau smėliai 
ir moliai, gali 
būti dvinariai, 
sluoksniuoti

Įvairiai suvelėnėjusi; 
retai arba vidutiniškai 
apaugusi krūmais

Šienauti keletą kartų. 
Paviršinį vandenį 
nuleisti

Volus ir vandens nuleidimo 
vagas formuoti nuolydžio 
kryptimi

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar paprastais 
kastuvais, motoriniais grąž-
tais į volą

6–10J4–0P, U, E + kr – 1–3 
tūkst./ha. Mišrinti grupėmis, 
padrikai.
10B + kr – 1–2 tūkst./ha.
Išdėstyti grupėmis, padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles. Vėliau šienauti arba 
apmindžioti. Aptverti tvoro-
mis arba naudoti repelentus

Pcn, Pdn

Derlingi ir 
labai derlingi 
nusausinti 
durpynai 
(žemutinio 
tipo). Po 
durpėmis –  
nuo smėlių iki 
molių

Stipriai arba viduti-
niškai suvelėnėjusi; 
vidutiniškai apaugusi 
krūmais

Krūmus iškirsti. Ver-
tingus krūmus palikti. 
Šienauti keletą kartų

Lėkščiuoti, ištisai arti ir 
kultivuoti

Sodinti pusiau cilindriniais, 
spec. paskirties ar papras-
tais kastuvais, motoriniais 
grąžtais

6–10ĄJ4–0P, E, K, U, G + 
kr – 1–3 tūkst./ha. Mišrinti 
grupėmis, padrikai

Pirmaisiais metais ravėti 
piktžoles arba apmindžioti. 
Kartais pakanka apmindyti 
žolę

Dirva žemės ūkio 
tikslais nebuvo įdirba-
ma vėliau negu prieš 
metus

Ruošti nereikia Kultivuoti prireikus –"– –"– –"–

3.6. ŽELDAVIEČIŲ IR ŽELVIEČIŲ PARUOŠIMAS

Želdaviečių ir želviečių paruošimo tikslas – sudaryti sąlygas būsi-
miems želdinimo ir žėlimo skatinimo darbams atlikti, pašalinti kliū-
tis, kurių negalima arba netikslinga šalinti ateityje vykdomų darbų 
etapuose, trukdysiančias medeliams prigyti ir augti. Priklausomai 
nuo želdavietės ar želvietės sąlygų, gali būti atliekami šie darbai: nai-
kinamos minkštųjų lapuočių ir krūmų ataugos, atžalos, sėjinukai ir 
žoliniai augalai, įrengiamas papildomo nusausinimo tinklas (mažoji 
melioracija), naikinami kenkėjų ir ligų židiniai ir kt.

3.6.1. Konkuruojančių augalų slopinimas ir naiki-
nimas

Iškirtus mišką jau pirmaisiais metais derlingų dirvožemių sklypuo-
se pradeda gausiai želti minkštieji lapuočiai ir krūmai, antraisiais – 
suveši žoliniai augalai. Prieš įdirbant dirvą miško želdiniams, jeigu 
leidžia vietinės sąlygos, minkštuosius lapuočius tikslinga sunaikinti 
herbicidais. Tai būtina atlikti sklypuose, kuriuose numatoma veis-
ti maumedžių ar lapuočių želdinius, nes juos pasodinus to padaryti 
nebus galima arba herbicidų panaudojimas gerokai komplikuojasi. 
Apdoroti herbicidais minkštieji lapuočiai nebeatželia arba želia ne-
gausiai. Dažnai jų skaičius neviršija 3 000 vnt./ha.

Jeigu želdavietėse ar želvietėse išplitę smiltyniniai lendrūnai, di-
džiosios dilgėlės, didžialapiai šakiai, prieš įdirbant dirvą juos būti-
na sunaikinti herbicidais, nes žemės dirbimas ir kitos technologinės 
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priemonės prieš šias žoles mažai efektyvios. 
Tos pačios granuliometrinės sudėties žemės ūkiui naudotos žemės 

yra didesnio aktualiojo derlingumo negu miško žemės, todėl jose žo-
liniai augalai vešlesni. Prieš 1–2 mėnesius iki dirvos paruošimo su-
naikinus žolinius augalus, greičiau atsikuria kapiliariniai ryšiai tarp 
riekės ir po ja esančios dirvos, želdiniuose labai sumažėja žolinių 
augalų. Nenaudotose žemėse dažnai auga karklai, baltalksniai, kiti 
krūmai ar medžiai. Jei jie neįtraukiami į veisiamų želdinių ar žėlinių 
rūšinę sudėtį, juos reikia sunaikinti.

Kirtavietėse labai svarbu slopinti nepageidaujamų medžių ir krū-
mų rūšių kelmų ataugų ir šaknų atžalų augimą arba jas naikinti. Dre-
bulių, baltalksnių, lazdynų ir kitų nepageidaujamų lapuočių ir krūmų 
kelmų atauginę ar šaknų atžalinę galią galima labai sumažinti ir net 
sunaikinti patepant jų kelmus herbicidais, kurių veiklioji medžiaga – 
glifosatas. Jo koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 360 ml/l. Juo 
nukirsto medžio kelmą reikia patepti ne vėliau kaip per 2 valandas po 
kirtimo. Kad valksmuose po šakomis patekę kelmai nebūtų užmiršti 
ir liktų nepatepti, geriausia juos tepti kiekvienos kirtimo pertraukos 
metu, kai į pjūklo talpyklas pilama degalų ir alyvos. Kelmai tepami 
pagal jų pakraštį apie 5 cm pločio juosta panašaus pločio šepečiu. 
Glifosato preparatais kelmai tepami vegetacijos sezono metu, kai oro 
temperatūra dieną – 15°C ir daugiau. Pradedama tepti balandžio vi-
duryje arba gegužės pradžioje ir baigiama apie rugsėjo vidurį arba jo 
pabaigoje, priklausomai nuo oro sąlygų.

Ištisus metus nepageidaujamų lapuočių ir krūmų atžalinę ar atau-
ginę galią galima mažinti arba naikinti naudojant „Roundap Max“ 
pripildytas kapsules „Ecoplug“. „Ecoplug“ kapsulės sukalamos į kel-
me išgręžtas 13 mm skersmens ir 30 mm gylio skyles. Joms gręžti 
naudojami motoriniai arba akumuliatoriniai gręžtuvai. Grąžtas turi 
būti su gylio ribotuvu. Kelme skylės gręžiamos iš viršaus arba iš šono. 
Iš viršaus skylės gręžiamos pagal kelmo perimetrą, kuo arčiau žievės. 
Jų skaičius priklauso nuo medžių rūšies ir kelmo skersmens. Drebu-

lių, alksnių, šermukšnių, gluosnių, beržų kelmuose, kurių skersmuo 
iki 6 cm, gręžiama 1 skylė, kai skersmuo 7–10 cm – 2 skylės, 11–14 
cm – 3, 15–18 cm – 4, o 20 cm skersmens ir storesniuose kelmuose 
gręžtinų skylių skaičius nustatomas skersmenį padalijus iš 4. Pavyz-
džiui, jeigu kelmo skersmuo – 52 cm, reikės gręžti 13 skylių ir sukalti 
tiek pat kapsulių. Kapsulės kalamos lygiai su kelmo paviršiumi. Bai-
giama kalti kapsulė trūksta ir „Roundap Max“ patenka ant medienos. 
Nors nukirtus medį „Ecoplug“ kapsules galima naudoti dvi savaites, 
geriausia jas sukalti praėjus kuo mažiau laiko nuo kirtimo, nes kelmai 
valksmuose gali atsidurti po šakomis, žiemą po sniegu ir likti nepa-
stebėti. Stambių drebulių šaknys išplitusios 20–25 m spinduliu. 

Drebulių kelmus patepus herbicidais ar į kelmus sukalus „Ecoplug“ 
kapsules, pavienių drebulių atžalinė galia sunaikinama, daugelio – 
ryškiai sumažinama: atžalos pasirodo vėliau, o jų skaičius sumažėja 
10 ir daugiau kartų. Herbicidais patepus lazdynų kelmus (tepamas 
visas kelmų paviršius) apie 70 proc. jų atžalinė galia sunaikinama vi-
sai, kiti lazdynų kelmai išaugina po vieną ar daugiau lėtai augančias 
ataugas su stipriai glifosato pažeistais lapais.

Naudojant „Ecoplug“ kapsules ar tepant kelmus herbicidų nepa-
tenka į aplinką: jie pasklinda tik kelme ir šaknyse. Kelmui ir šaknims 
pūvant, glifosatas suskyla į aplinkai nepavojingas medžiagas, todėl 
šie medžių ir krūmų atžalinės ar atauginės galios naikinimo ar maži-
nimo būdai yra ekologiškai švarūs. Taigi juos būtų galima naudoti ir 
apsauginiuose miškuose. 

Kelmams tepti sunaudojama nemažai herbicidų, o „Ecoplug“ kap-
sulės yra brangios. Be to, kelmų tepimo ar „Ecoplug“ kapsulių pa-
naudojimo efektas šiek tiek blogesnis, negu konkuruojančių augalų 
naikinimas juos purškiant herbicidais. Todėl tepti kelmus ar naudoti 
„Ecoplug“ kapsules apsimoka tik tada, kai kelmų nedaug arba nega-
lima purkšti herbicidų.

Jeigu kirtimo metu nesunaikinami nepageidaujami lapuočiai 
medžiai ir krūmai arba nesumažinama jų atžalinė ar atauginė galia, 
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kirtavietėje pirmiausia suželia drebulės, baltalksniai, kiti medžiai ir 
krūmai, o 1–3 metais – dažnai ir beržai. 

Žolinių augalų pirmaisiais kirtavietės metais sumažėja, tačiau vė-
liau jų daugėja ir maksimumą pasiekia 3–4 metais. Dažniausiai žūsta 
želdiniai, pasodinti didžialapių šakių, smiltyninių lendrūnų, dilgėlių 
vešliuose sąžalynuose. Jie naikinami herbicidais. Glifosatui gana at-
sparios dilgėlės, todėl joms naikinti reikėtų naudoti 5–6 l/ha prepa-
rato dozę (glifosato koncentracija – 360 ml/l). Drebulių, kitų medžių 
ar krūmų atžalas ar ataugas herbicidais reikia naikinti, kai jos pakan-
kamai paaugusios – antroje vasaros pusėje. Nupurškus per anksti, kol 
atžalos ar ataugos mažos, gyvos gali išlikti jų šaknys ir kelmai, todėl 
vėl išleis naujas atžalas ar ataugas.

Parenkant herbicidus ir arboricidus būtina vadovautis Miškų ūky-
je naudojamų augalų apsaugos produktų sąrašu, skelbiamu Valstybi-
nės augalų apsaugos tarnybos tinklalapyje www.vatzum.lt. 

3.6.2. Mažoji melioracija
Skyrelis parengta pagal J. Rusecko (2000 ir 2002) publikacijas.
Mažosios miško melioracijos darbai dažniausiai vykdomi ne vi-

same užmirkusiame plote, o pasirinktinai, miškų ūkio požiūriu ver-
tingiausiose užmirkusiose želdavietėse ar želvietėse. Nuo šių darbų 
priklauso miško želdinių kokybė ir sėkmingas miško žėlimas.

Jei mažosios miško melioracijos darbai vykdomi plotuose, užmir-
kusiuose dėl žmogaus ūkinės veiklos (plynųjų kirtimų, kelių tiesimo, 
užtvankų, vandentiekių, statybos ir kt.), jie padeda išvengti nepagei-
daujamos augalų rūšių kaitos ir didina miškų biologinę įvairovę. Šių 
darbų metu užmirkusiuose miško dirvožemiuose pašalinamas pavir-
šinis vanduo, todėl jie gali būti vykdomi naudojant seklių griovių tin-
klą arba išariant vagas, kurių galai per vagas rinktuvus, griovelius (ar 
kitokiu būdu) sujungiami su vandens imtuvais. Želdavietėse, kuriose 

nėra arba mažai kelmų (aikštės, žemės ūkiui naudotos žemės), dirb-
tinis nuolydis gali būti suformuotas ariant lysvėmis.

Svarbu pagrįstai parinkti sklypus sausinti, numatyti sausinimo 
būdą ir intensyvumą.

Mažoji miško melioracija gali būti vykdoma ūkiniuose miškuose, 
užmirkusių ir pelkinių augaviečių sklypuose (U ir P hidrotopai), ku-
riuose auga ne aukštesnio kaip III boniteto medynai, L, U, P hidrotopo 
kirtavietėse, degvietėse, aikštėse bei dėl drėgmės pertekliaus blogai 
augančiuose jaunuolynuose ir sklypuose, kur dėl kelių ar užtvankų 
statybos bei kitos žmogaus ūkinės veiklos gruntiniai vandenys pava-
sarį slūgso sekliau, negu nurodyta 3.11 lentelėje.

Pagal dirvodaros sąlygas ir užmirkimo laipsnį sausintini minera-
liniai, pusiau hidromorfiniai, organiniai-hidromorfiniai ir užliejami 
dirvožemiai. Dirvožemių užmirkimą rodo žoliniai augalai: kėstieji ir 
rupūžiniai vikšriai, įvairios viksvos, pelkiniai paparčiai, meldai, nen-
drės, asiūkliai, purienos, pelkinės vingiorykštės, puokštinės porais-
tės, geltonieji vilkdalgiai, kiminai ir kt.

3.11 lentelė. Įvairių miško tipų (augaviečių) optimalios sausinimo normos ir jų nukry-

pimas nuo natūralių miško tipų (augaviečių) gruntinių vandenų slūgsoji-

mo gylių (Ruseckas, 2000).

Miško tipas
(augavietė)

Sausinimo norma medynų 
vegetacijos pradžioje 
(gegužės mėn. pirmoje 
pusėje), cm

Ekologiškai optimalus sausinimo 
normų nukrypimas nuo gruntinių 
vandenų slūgsojimo gylio kontrolini-
uose* sklypuose

Šlapi 
metai

Vidu-
tinio 
drėg-
numo 
metai

Sausi 
metai

Šlapi 
metai

Vidu-
tinio 
drėg-
numo 
metai

Sausi 
metai

Daug-
iametis 
vidurk-
is

Viksviniai- kimininiai 
pušynai ir eglynai (Pb) 

18 28 41 –23 –21 –18 –20,7

Gailiniai pušynai (Pa) 24 33 47 –27 –26 –25 –26,0
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Viksviniai-lendrūniniai 
eglynai, pušynai, ber-
žynai (Uc)

16 21 40 –22 –21 –20 –21,0

Viksviniai beržynai, 
eglynai (Pc)

17 21 41 –23 –22 –21 –22,0

Viksviniai juodalksny-
nai (Pc)

3 7 38 –26 –25 –23 –24,7

Kiškiakopūstinių-pla-
čialapių miško tipų 
kirtavietės (Ld)

19 29 53 0 0 0 0

Mėlyninių-kiškiako-
pūstinių miško tipų 
kirtavietės (Lc)

21 31 56 0 0 0 0

Mėlyninių miško tipų 
kirtavietės (Lb)

26 33 59 0 0 0 0

*Sausintų viksvinių-kimininių pušynų ir eglynų (Pb), gailinių pušynų (Pa), viksvinių-lendrūninių pušynų, 
eglynų, beržynų (Uc), viksvinių beržynų, eglynų (Pc), viksvinių juodalksnynų (Pc) kontroliniai medynai – 
nesausinti šių tipų medynai. Kiškiakopūstinių-plačialapių eglynų (Ld), mėlyninių-kiškiakopūstinių egly-
nų (Lc) bei mėlyninių pušynų (Lb) kirtaviečių orientacinė kontrolė – tų pačių tipų II ir aukštesnio boniteto 
jaunuolynai.

Apie dirvožemių užmirkimą apytiksliai galima spręsti ir iš vieto-
vės reljefo analizės bei dirvožemio kvapo. Malonus žemės kvapas, 
sklindantis iš ką tik atidengto dirvožemio profilio, rodo gerą jo ae-
raciją ir intensyvią augalų liekanų mineralizaciją, o nemalonus pū-
vančių šiukšlių ir siloso kvapas – nepakankamą jo vėdinimą ir drė-
gmės perteklių.

Mažoji miško melioracija efektyviausia sausinant želdinamas ir 
atželiančias kirtavietes. Parenkant sausinimo būdą labai svarbu nu-
statyti drėgmės pertekliaus priežastis. Jos nustatomos pagal dirvože-
mių užmirkimo pobūdį, vietinių vandensparų, gruntinių ir paviršinių 
vandenų slūgsojimo gylį ir vietovės reljefą. Drėgmės pertekliaus prie-
žastys konkrečiame plote gali būti kelios, tačiau viena iš jų vyraujanti. 
Drėgmės pertekliaus priežastys:

- kritulių vanduo – pasireiškia lygiuose mažo nuolydžio plotuose, 
sukelia trumpalaikį arba ilgalaikį drėgmės perteklių;

- paviršinis vanduo – ištirpusio sniego arba kritulių vanduo, su-
tekėjęs į reljefo pažemėjimus. Pasireiškia banguoto arba kalvoto 
reljefo pažemėjimuose, sukelia trumpalaikį arba ilgalaikį drė-
gmės perteklių;

- gruntinis vanduo – dažniausiai pasireiškia vidurinėse ir žemu-
tinėse šlaitų dalyse, paviršiaus įdubimuose. Kai gruntinio van-
dens lygis pakyla aukščiau reikalingos sausinimo normos, nuro-
dytos 3.9 lentelėje, atsiranda ilgalaikis arba nuolatinis drėgmės 
perteklius;

- tarpsluoksninis vanduo – tarpsluoksniniai vandenys išsilieja į 
paviršių upių slėnių ir rėvų šlaituose arba per vandeniui nelai-
džių uolienų suplonėjimus bei plyšius kitose vietose. Dažniau-
siai sukelia nuolatinį drėgmės perteklių;

- aliuvinis vanduo – upių ir upelių potvynių sukeltas, dažniausiai 
trumpalaikis drėgmės perteklius;

- antropogeniniai veiksniai – drėgmės perteklių sukelia žmo-
gaus veiklos padariniai: plynieji kirtimai, netinkamai nutiesti 
keliai, įrengti tvenkiniai, nesandarūs slėginiai vamzdynai ir pan.

Technikos panaudojimo sąlygos sklype nustatomos pagal grunti-
nių vandenų slūgsojimo gylį, sudurpėjusio sluoksnio storį, kelmuo-
tumą.

Natūroje apžiūrimi grioviai ir vandens imtuvai, esantys arčiausiai 
numatomo sausinti sklypo, nustatoma jų būklė, išmatuojamas gylis, 
taip pat vandens slūgsojimo nuo žemės paviršiaus gylis. Vandens im-
tuvai gali būti natūralūs – upės, upeliai, ežerai, raguvos, vandeniui 
laidūs aplinkinių sklypų geologiniai sluoksniai ir sausi miškai su di-
desniu kaip 6 proc. nuolydžiu, grioviai ir tvenkiniai. Įvertinant sausi-
nimo sąlygas pagal vandens imtuvus reikia vadovautis T. Kapustins-
kaitės (1983) nustatytais normatyvais (3.12 lentelė).
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3.12 lentelė. Miškų sausinimo normatyvai

3.13 lentelė. Atstumas tarp seklių sausintuvų, sausinant kirtavietes, degvietes, miš-

ko jaunuolynus sekliais (0,4–0,6 m gylio) sausintuvais, nutiestais sklypo 

nuolydžio kryptimi (Ruseckas, 2000).

Sausinamo sklypo dydis, ha

Sausinimo sąlygos

Geros Vidutinės Blogos

Atstumas nuo vandens imtuvų, m

Iki 10 0–50 50–100 >100

11–30 100 100–200 >200

31–50 200 200–300 >300

Augavietė Paklojinė (podirvinė)
uoliena

Vietovės nuo-
lydis

Atstumas tarp
sausintuvų, m

Lb; Lc

Smėlis >0,0025 40–60

0,0025–0,005 61–70

Priesmėlis >0,000 25 30–50

0,0025–0,005 40–60

Ld; Lf

Priemolis >0,0025 30–50

0,0025–0,005 51–60

Molis >0,0025 20–45

0,0025–0,005 30–50

Ub; Uc; Ud

Smėlis >0,0025 40–60

0,0025–0,005 61–70

Priesmėlis >0,000 25 30–50

0,0025–0,005 40–60

Priemolis >0,0025 30–50

0,0025–0,005 51–60

Molis >0,000 25 20–40

0,0025–0,005 30–45

Sausinimo būdą ir intensyvumą būtina derinti su dirvos paruo-
šimo būdu. Kai užmirkusiose ir pelkinėse augavietėse (Lb–f; Ub–d; 
Pb–d) ir baigtuose eksploatuoti durpynuose numatoma dirvą ruošti 
kauburėliais, paviršinis vanduo turi būti nuleidžiamas žemiausio-
mis sklypo paviršiaus vietomis, negiliais (0,4–0,6 m gylio) pavie-
niais grioviais, o kai sklype drėgmės perteklius susidaro nuo pavir-
šinio arba gruntinio vandens pritekėjimo iš aplinkinių plotų, tai ir 
apsauginiais grioviais.

Dirva ištisai ariama nuolydžio kryptimi. Suarus dirvą kas 9–11 
m išariamos vagos-sausintuvai. Vagų galai sujungiami surenkamąja 
vaga, kuri nukreipiama į griovį. Jei drėgmės perteklius želdavietėje 
susidaro dėl paviršinio arba gruntinio vandens pritekėjimo iš ap-
linkinių sklypų, tai sandūroje su jais iškasama gili vaga (apie 40 cm 
gylio), kuri per pagilintą nuvestinę vagą ar tiesiogiai sujungiama su 
vandens imtuvu.

Jei dirva miško želdiniams ruošiama vagomis (riekėmis), jos su-
jungiamos su vagomis-rinktuvais, kurių galai kas 30–50 m nukreipia-
mi į vandens imtuvą. Kirtavietę, kurioje gruntiniai vandenys slūgso 
sekliau nei nurodyta 3.11 lentelėje ir ji paliekama atželti arba joje nu-
matoma formuoti medynus iš gyvybingo pomiškio, rekomenduojama 
sausinti sudarant ištisinį seklių griovių tinklą. Atstumai tarp jų, atsi-
žvelgiant į augavietę ir dirvožemį, nustatomi remiantis 3.13 lentele.

Kirtavietes, degvietes, baigtus eksploatuoti karjerus galima 
sausinti ir mišriai – esamą sausinimo griovių tinklą papildant 25–
35(40) cm gylio vagomis. Šiuo atveju 3.11 lentelėje pateiktus atstu-
mus tarp griovių rekomenduotina padidinti 30–35 proc.

Šalinant drėgmės perteklių, susidariusį sklypuose dėl kelių sta-
tybos, reikia toje kelio pusėje, kurioje susidaro drėgmės perteklius, 
lygiagrečiai keliui iškasti griovį ir jį žemiausioje reljefo vietoje su-
jungti su kitoje kelio pusėje esančiu ar kitu vandens nuvedamuoju 
grioviu, įrengus pralaidą per kelio sankasą. Nesant šių galimybių, 
griovius reikia kasti abiejose kelio pusėse.
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Pb; Pc; Pd

Smėlis 50–60

Priesmėlis 40–55

Priemolis 35–50

Molis 35–45

Vidutiniškai susiskaidžiusios 
durpės 35–55

Gerai susiskaidžiusios durpės 40–60

3.6.3. Griovių vietos parinkimas
Parenkant griovių vietas reikia atsižvelgti į esamus ar projektuoja-

mus kelius, žemės naudotojų ribas, artimiausią dešimtmetį numato-
mas naujas kirtavietes. Sausintuvai tiesiami taip, kad jie turėtų nors 
minimalų dugno nuolydį, kuris būtų ne mažesnis kaip 0,5‰ (sau-
sinant labai lygius plotus, išimties tvarka sausintuvų nuolydį galima 
sumažinti iki 0,3‰). 

Jei leidžia paviršiaus nuolydis, sausinamieji grioviai kasami taip, 
kad jie kirstųsi su žemės paviršiaus horizontalėmis smailiu kampu: 
geriau surenkamas paviršinis ir gruntinis vanduo. Jeigu žemės pavir-
šiaus nuolydis nedidelis, sausintuvus galima kasti ir išilgai vietovės 
nuolydžio, dirbtinai sudarant sausintuvų dugno nuolydį.

Sausinamuosius griovius ir rinktuvus, jei leidžia vietovės reljefas, 
reikia stengtis sutapatinti su miško kvartalinėmis, tiesti šalia esamų 
arba numatomų kelių. Abiem atvejais griovio trasos turi eiti aukštes-
niąja puse (pagal žemės paviršiaus nuolydį). Esant nelaidžiam podir-
viui, pageidautina, kad griovių trasos eitų iš abiejų kelio pusių. Grio-
vių trasos turi kuo rečiau kirsti kvartalines linijas ir kelius, kad kuo 
mažiau reikėtų įrengti pralaidų ar tiltų. Žemiausiose vietose daromi 
latakai paviršiniam vandeniui įtekėti į griovį (vidutiniškai kas 30–40 
m iš abiejų griovio pusių). Optimalus sausinamųjų griovių jungimo į 
nuleidžiamuosius griovius kampas – 60–80°. Tačiau leidžiami grio-

3.6.4. Aplinkos apsaugos priemonės
Nusausintuose plotuose iškastas gruntas turi būti apsaugotas 

nuo vandens ir vėjo erozijos.
Vandens erozija ypač pasireiškia didesnio nuolydžio plotuose, 

todėl vietovės, kurios nuolydis didesnis nei 3 proc., negalima sau-
sinti ištisai, o tik apsauginiais grioviais. Erozijai sumažinti pagei-
dautina kirtavietes vagoti antroje vasaros pusėje, kad iki žiemos 
riekės natūraliai sutankėtų ir taptų atsparios pavasarinių polaidžių 
ardymui. Žemę reikia dirbti esant optimaliai jos drėgmei, siekiant 
išsaugoti jos struktūrą. Vėjo sukelta dirvos erozija dažniausiai 
vyksta didelėse erdvėse ir persausintuose durpynuose su suardytu 
paviršiniu žemės sluoksniu. Todėl biržių šliejimo periodas turėtų 
būti ne mažesnis kaip 5–10 m., kirtavietės neturi būti persausintos. 
Durpiniuose ir durpėjančiuose dirvožemiuose turi būti numatomos 
prevencinės priešgaisrinės priemonės: įrengiami vandens telkiniai, 
suplanuojami priešgaisrinės paskirties keliai ir kt. Sausinant miškus 
ypač svarbu, kad nebūtų pažeista pirminė hidrologinė draustinių 
būklė. Todėl apie juos paliekama nenusausinta apsauginė zona. Jos 
plotis turi būti toks, kad dėl sausinimo draustinyje nepakistų grun-
tinio vandens lygis (Ruseckas, 2002).

Jei sausinamame plote nėra natūralaus vandens telkinio, reikia 
įrengti nors vieną dirbtinį, skirtą priešgaisrinei apsaugai, dumblui 
nusodinti ir žvėrims atsigerti.

Kirsti melioracijos trasas, rauti kelmus, kasti griovius ir staty-

vių sujungimai stačiu ir 45°kampu. Tiesiogiai jungti sausinamuosius 
griovius į vandens imtuvus neleidžiama, išskyrus apsauginius (paš-
laičių ir gaudomuosius) griovius.

Apsauginių pašlaičių griovių ašis turi sutapti su sausinamo sklypo 
riba. Nukrypimai nuo šios ribos gali būti pateisinami dėl reljefo sąly-
gų, netoli esančių kitų žemės naudotojų ribų.
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ti hidrotechninius įrenginius negalima, kai gyvūnai peri ir augina 
jauniklius.

Plotuose, kuriuose yra gyvūnų ir augalų, įrašytų į Lietuvos rau-
donąją knygą, miškų melioracija nevykdoma.

3.7. DIRVOS PARUOŠIMAS

3.7.1. Dirvos paruošimas kirtavietėse
Dirvos paruošimo tikslas – sudaryti kuo palankesnes sąlygas miš-

ko želdiniams prigyti ir augti bei sumažinti želdinių priežiūros darbų 
apimtį. Miško dirvožemių savybės palankios miškui augti, todėl ten, 
kur miškas augo, jeigu kirtimo metu nebuvo stipriai pažeistos dirvo-
žemio fizikinės savybės ir drėgmės režimas, jis gali augti ir be dirvos 
paruošimo. 

Želdinių prigijimas, išsilaikymas ir augimas priklauso nuo fiziki-
nių, hidrofizikinių ir agrocheminių dirvožemio savybių. Jas galima 
keisti ruošiant dirvą. Nuo dirvos paruošimo būdo priklauso dirvo-
žemio derlingumas, drėgmės režimas, su želdiniais konkuruojančių 
augalų kiekis, aukštis, poveikis medeliams ir krūmams, dirvos ir jos 
paviršiaus, netgi pažemio oro temperatūra. Dirvos paruošimo įtaka 
pažemio oro temperatūrai maža. Nors Lietuvoje dirvožemio tempe-
ratūra šaknų zonoje mažesnė negu optimali, tai turi tik silpną įtaką 
želdinių prigijimui ir augimui. Iš fizikinių ir hidrofizikinių dirvožemio 
savybių didžiausią reikšmę želdinių prigijimui turi dirvožemio tankis 
ir drėgmės imlumas, o augimui – ir maisto medžiagų kiekis. Miško 
dirvožemių humusinio horizonto tankis (1,1–1,3 g cm–3) palankus me-
delių prigijimui ir augimui. Jeigu kirtimo metu dirvožemiai labai ne-
pažeidžiami, juos purenti ruošiant dirvą nebūtina. Pasodinti medeliai 
geriausiai prigyja, kai dirvožemio tankis apie jų šaknis yra 1,3 g cm–3. 

Sudurpėjusių pakločių ir durpžemių tankis (0,6–0,8 g cm–3) per 
mažas želdiniams prigyti, bet jo pakeisti dabar naudojamomis dir-
vos ruošimo techninėmis priemonėmis negalima. Nederlingų smė-
lio dirvožemių drėgmės imlumas mažas. Mažas drėgmės imlumas 
želdiniams prigyjant ir augant yra svarbesnis nei maisto medžiagų 
trūkumas. Didžiausią drėgmės imlumą ir daugiausia maisto medžiagų 
turi humusinis dirvožemio horizontas, todėl ruošiant dirvą jo negali-
ma pašalinti iš sodinimo vietos, netgi priešingai, pageidautina sodinimo 
vietoje humusinio horizonto kiekį padidinti.

Dirvos paruošimą miško želdiniams labiausiai lemia dirvožemių 
drėgmės režimas. Normalaus drėgnumo dirvose galimi trys dirvos 
paruošimo metodai: aukščiau bendro dirvos paviršiaus, lygiai su juo 
ar žemiau dirvos paviršiaus. Aukščiau dirvos paviršiaus dirva ruošia-
ma riekėmis, volais, lysvėmis ar kauburėliais, lygiai su juo – juosto-
mis ar aikštelėmis, žemiau dirvos paviršiaus – vagomis ar duobutė-
mis (3.5 pav.). 

a b
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3.5 pav.  Želdiniams veisti paruošta dirva: riekėmis (a), lysvėmis (b), kauburėliais (c) 
ir ištisai suariant (d) (A. Malinauskas)

c d

Drėgmės pertekliui sumažinti sodinimo vietoje laikinai užmirks-
tančių dirvožemių sklypuose dirvą reikėtų ruošti tik aukščiau bendro 
paviršiaus, o sodinant juodalksnius – lygiai su juo. 

Daugiausia maisto medžiagų sodinimo vietoje sukaupiama 
ruošiant dirvą aukščiau bendro paviršiaus, t. y. riekėmis, volais, 
lysvėmis ar kauburėliais. Ruošiant dirvą lygiai su jos paviršiumi 
(juostomis ar aikštelėmis) maisto medžiagų kiekis sodinimo vie-
toje išlieka panašus, kaip ir neruoštoje dirvoje, o išariant vagas ar 
iškasant duobutes pašalinamas visas ar dalis humusinio horizonto 
ir sodinimo vietoje maisto medžiagų lieka mažai. Maisto medžia-
gų kiekis sodinimo vietoje didžiausią reikšmę turi želdinių augimui 
ir išlikimui. Želdinių prigijimas labiausiai priklauso nuo sodinimo 
vietos drėgmės režimo. Normalaus drėgnumo dirvožemių sklypuo-
se želdiniams prigyti ir augti palankiu drėgmės režimu pasižymi 
neruoštos smėlio ir priesmėlio dirvos. Pašalinus augalus net ilgų 
sausų periodų metu (ilgiau nei 2 mėn.) humusiniame horizonte 
drėgmės kiekis nesumažėja iki augalams neprieinamo. Drėgmės re-
žimui vagose ir duobutėse labai stiprią įtaką daro granuliometrinė 
dirvožemio sudėtis. Pašalinus humusinį horizontą smėlio dirvose 
vagos dugne lieka labai laidūs vandeniui jaurinio ar iliuvinio dir-

vožemio horizontai. Palijus vanduo greitai prasisunkia į gilesnius 
dirvožemio sluoksnius, o sodinukų šaknų zonoje lieka sunkiai (vė-
liau – labai sunkiai) augalams prieinama drėgmė. Priesmėlio dirvų 
vandens laidumas mažesnis, imlumas didesnis ir vegetacijos sezono 
metu vagose ar duobutėse sodinukų šaknų zonoje vyrauja viduti-
niškai, ilgais sausais periodais – sunkiai prieinama drėgmė. Sunkios 
granuliometrinės sudėties dirvose lietingais periodais sodinukų ša-
knų zonoje vyrauja perteklinė drėgmė. Neretai vandens esti ir virš 
dirvos paviršiaus. Lietingiems periodams užsitęsus, želdiniai dėl to 
gali žūti, ypač jeigu buvo sodintos drėgmės pertekliui jautresnės 
medžių rūšys (eglės, maumedžiai, karpotieji beržai). 

Riekėmis ar kauburėliais paruoštoje dirvoje drėgmės režimas 
ryškiai keičiasi ir jam didelę reikšmę turi riekės ir paklotės storis. 
Drėgmės režimas plonose riekėse visiškai priklauso nuo kritulių 
kiekio. Plonos riekės ar kauburėliai lietaus metu sukaupia mažai 
vandens, o dėl blogų kapiliarinių ryšių su po jais esančia dirva kau-
burėlių drėgmė mažai pasipildo iš giliau esančių dirvožemio sluoks-
nių. Todėl sausajam periodui užsitęsus daugiau kaip 20 dienų drė-
gmės kiekis juose gali sumažėti iki neprieinamos augalams. Storos 
dirvos riekės ar kauburėliai geriau sukimba su po jais esančia dirva, 
greičiau tarp jų atsiranda kapiliariniai ryšiai, lyjant sukaupiamas 
didesnis drėgmės kiekis. Dėl šių priežasčių netgi ilgų sausų periodų 
(iki 45 dienų) metu 20 cm storio riekėse ar kauburėliuose dirvože-
mio drėgmė sumažėja iki augalams neprieinamos tik paviršiniame, 
apie 10 cm storio, sluoksnyje, o 30 cm storio riekėse ar kauburėliuo-
se dirvožemio drėgmė išlieka augalams prieinama beveik per visą 
kauburėlio ar riekės storį. 

Didelę įtaką drėgmės režimui turi miško paklotė. Kai jos storis iki  
3 cm, ji turi nedidelį poveikį drėgmės apykaitai tarp riekės ir po ja 
esančios dirvos. Kai paklotės storis 5 cm, kapiliariniai ryšiai net tarp 
storų riekių ar kauburėlių ir po jais esančios dirvos susiformuoja 
sunkiai, todėl drėgmės kiekis riekėje ar kauburėlyje mažai papil-
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domas. Storas paklotės sluoksnis trukdo prasiskverbti kritulių drė-
gmei iš riekės ar kauburėlio į po ja esančią dirvą, todėl ji susikaupia 
apatinėje riekės ar kauburėlio dalyje, paklotės zonoje. Labai ilgų 
sausų periodų (apie 60 dienų) metu, esant nepakankamiems kapi-
liariniams ryšiams su dirva po riekėmis ar kauburėliais, drėgmės 
kiekis juose gali sumažėti iki augalams neprieinamos.

Sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose net storose 
riekėse ar kauburėliuose ilgų sausų periodų metu drėgmės kiekis 
gali sumažėti iki augalams neprieinamos.

Iš mineralinės dirvožemio dalies ir miško paklotės suformuotuo-
se voluose drėgmės režimas turi savo ypatybių. Didelis paklotės kie-
kis humusiniame vole išplečia palankios augalams drėgmės inter-
valo ribas, bet apsunkina jos judėjimą jame. Kuo didesnis paklotės 
kiekis, tuo sunkiau juda drėgmė humusiniame vole. Palankiausias 
augalams drėgmės režimas voluose, kuriuose paklotės kiekis – apie 
25 proc. 

Lygiai su dirvos paviršiumi paruoštos dirvos drėgmės režimas 
mažai skiriasi nuo drėgmės režimo neruoštoje dirvoje ir palankus 
želdiniams prigyti ir augti.

Laikinai užmirkstančių dirvožemių kirtavietėse kauburėliais ar 
riekėmis paruoštos dirvos drėgmės režimui didelę įtaką turi storas 
sudurpėjusios paklotės sluoksnis, kuris ypač pirmaisiais želdinių 
augimo metais mažina drėgmės patekimą iš gilesnių dirvožemio 
sluoksnių į paviršinį. Tačiau beveik visą vegetacijos sezoną, išskyrus 
ilgai trunkančius sausus periodus, kauburėliuose per visą jų storį 
būna augalams lengvai įsisavinamos drėgmės. Ilgų sausų periodų 
metu drėgmės kiekis dirvoje pradeda sparčiai mažėti ir iki 8–10 cm 
gylio (kai kuriuose kauburėliuose net iki 25 cm gylio) sumažėja 
iki augalams neįsavinamos. Lietingų orų periodais kauburėlių pa-
viršiuje ar viduje pasitaikančios perteklinės drėgmės zonos būna 
trumpalaikės, neigiamos įtakos miško želdiniams neturi ir rodo 
mažą sudurpėjusios miško paklotės pralaidumą. Trečiais želdinių 

augimo metais drėgmės režimas kauburėliuose, lyginant su drė-
gmės režimu kauburėliuose pirmųjų metų želdiniuose, augalams 
būna palankesnis. Trečiaisiais metais augalams neįsavinamos ar 
sunkiai įsavinamos drėgmės laikotarpis būna trumpesnis, ilgesnį 
laiką vyrauja lengvai įsavinama drėgmė. L hidrotopo kirtavietėse 
neruoštoje dirvoje drėgmės kiekis dirvožemyje labai priklauso nuo 
mikroreljefo. Pirmaisiais metais netgi nežymiuose reljefo paaukš-
tėjimuose (iki 25 cm) drėgmė būna lengvai įsavinama ir tik ilgų 
sausų periodų metu sunkiai įsavinama augalams. Netgi nežymiuose 
reljefo pažemėjimuose vyrauja perteklinė drėgmė ir tik ilgų sausų 
periodų metu – augalams lengvai įsavinama drėgmė. Trečių metų 
želdiniuose drėgmės režimas neruoštoje dirvoje panašus kaip ir pir-
mųjų metų želdinių, bet dėl vešlesnių žolinių augalų ir minkštųjų 
lapuočių įtakos ilgų sausų periodų metu reljefo paaukštėjimuose 
drėgmės kiekis paviršiniame dirvožemio sluoksnyje (iki 15 cm gy-
lio) gali sumažėti iki augalams neįsavinamos drėgmės. 

Bet kuris dirvos paruošimo būdas mažina konkuruojančių auga-
lų masę ir agresyvumą, lyginant su neruošta dirva, tačiau skirtingų 
dirvos paruošimo būdų įtaka nevienoda. Pirmaisiais želdinių augi-
mo metais mažiausia žolinių augalų masė ir aukštis būna vagose, 
ant storų riekių ir kauburėlių. Lyginant su neruošta dirva, žolinių 
augalų masės skirtumai siekia 5–8 kartus. Daug mažesnę įtaką žo-
linių augalų masei turi dirvos paruošimas volais, permaišant viršu-
tinius dirvožemio sluoksnius, lygiai su dirvos paviršiumi, juostomis 
ar aikštelėmis. Antraisiais želdinių augimo metais žolinių augalų 
masės ir agresyvumo želdinių atžvilgiu skirtumai lyginant įvairius 
dirvos paruošimo būdus sumažėja. 

Laikinai užmirkstančiose dirvose užmirkimo netoleruojančių 
medžių (eglių, maumedžių ir kt.) šaknys gali augti tik iki 10–15 cm 
gylio dirvos sluoksnyje, todėl ruošiant dirvą negalima suformuoti 
ištisinių įdubimų (vagų), nes jie ribos šaknų augimą. Medžiai, ne-
turėdami šaknų iš vienos pusės, bus neatsparūs vėjavartoms. Dirvą 
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paruošus kauburėliais, medžių šaknys augdamos juos tarsi apglė-
bia, todėl atsparumas vėjui nesumažėja (3.6 pav.). 

Atsižvelgiant į dirvožemio drėgmės režimą, maisto medžiagų kie-
kį, konkuruojančių augalų agresyvumą sodinimo vietose, šaknų sis-
temų išsidėstymą, želdinių prigijimą, išlikimą ir augimą, galima teig-
ti, kad normalaus drėgnumo dirvožemių kirtavietėse į kauburėlius, 
riekes, volus ar lygiai su dirvos paviršiumi paruoštas juostas pasodin-
ti želdiniai gerai prigyja ir auga visuomet geriau, nei pasodinti į vagas 
ar duobutes, todėl normalaus drėgnumo dirvožemių sklypuose dirva 
turi būti ruošiama lygiai su juo (juostomis, aikštelėmis) arba aukš-
čiau bendro paviršiaus (kauburėliais, riekėmis, volais, lysvėmis). 
Laikinai užmirkstančių dirvožemių sklypuose dirva ruošiama tik 
aukščiau dirvos paviršiaus (kauburėliais), išskyrus atvejus, kai vei-
siami juodalksnių želdiniai, kuriems dirvą galima ruošti ir lygiai su 
jos paviršiumi. Pasitaikantis laikinai užmirkstančių dirvožemių kir-
tavietėse dirvos ruošimas vagomis arba frezeriu padarytais ištisiniais 
įdubimais ar duobutėmis, o neretai ir lygiai su dirvos paviršiumi pa-
ruoštomis juostomis yra žalingas. Neturint galimybių paruošti dirvos 
kauburėliais, geriau sodinti į neruoštą dirvą nei į vagas ar duobutes, 
išskyrus atvejus, kai veisiami juodalksnių želdiniai.

Ruošiant dirvą riekių ar kauburėlių plotis turėtų būti ne mažes-
nis kaip 50 cm, storis lengvose dirvose – 25–30 cm arba apie 10–
15 cm, kad sodinant dalis šaknų patektų į po rieke ar kauburėliu 
esančią dirvą. Sunkiose dirvose išariamos plonos riekės, o į kau-
burėlius sodinama taip, kad dalis šaknų patektų į neruoštą dirvą. 
Ruošiant dirvą volais, iš permaišytos mineralinės dirvožemio dalies 
ir paklotės jos kiekis voluose neturėtų būti didesnis kaip 50 proc., 
geriausia – apie 25 proc. 

Sausintų dirvožemių sklypuose dirva ruošiama pagal susiforma-

vusias ar besiformuojančias dirvožemių sąlygas. Persausintose že-

mapelkėse dirva paruošiama vagomis ar duobutėmis ir į jas sodinami 

juodalksniai ir karpotieji beržai. Geriausia dirvą ruošti, kai ji drėgna, 

bet neperdžiūvusi. Negalima ruošti šlapių dirvų.

Dėl dirvos paruošimo miško želdinių augimas dažniausiai page-

rėja tik kelerius ar keliolika metų nuo jų įveisimo. Dirvos paruošimo 

poveikis neilgai trunka, nes ruošiant dirvą paprastai nekeliamas il-

3.6 pav. Eglės šaknų išsidėstymas laikinai užmirkstančių dirvo-
žemių sklypuose kauburėliais paruoštoje dirvoje (pagal  
V. Suchocką)
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galaikio medžių augimo pagerinimo tikslas. Tik tada, jeigu ruošiant 
dirvą iš esmės pakeičiamas dirvožemio drėgmės režimas arba, pavyz-
džiui, suardomas kirtimo metu suformuotas sutankintas jo sluoksnis 
ir kai kuriais kitais atvejais, želdinių augimo pagerinimo efektas būna 
ilgalaikis. Nors dėl dirvos paruošimo želdinių augimas pagerėja tik 
kelerius ar keliolika metų, tačiau tai atsispindi pribręstančio ar bran-
daus amžiaus želdiniuose. Lietuvos pribręstančių ir brandžių kultū-
rinės kilmės medynų bonitetinė klasė tų pačių augaviečių sąlygomis 
aukštesnė nei savaiminės kilmės. Kultūrinės kilmės medynų aukštes-
nę bonitetinę klasę galima sieti su dirvos paruošimu, nes tarpukariu 
ir tuoj po karo miško medžių selekcija neplėtota, tarpukario Lietuvoje 
miško želdinių priežiūra beveik nevykdyta. 

Paruošus dirvą lengviau sodinti mišką, geriau prigyja želdiniai, 
sumažėja atsodinimo ir priežiūros darbų apimtis arba jų nereikia. Jei-
gu želdinių priežiūrą reikia vykdyti bent vienu kartu mažiau, ruošti 
dirvą jau apsimoka, neskaitant geresnės želdinių kokybės ir kt. Be 
to, kai kuriais atvejais ruošiant dirvą sudaromos sąlygos įveisti me-
džių rūšis, kurias įveisti be dirvos paruošimo būtų sunku, pavyzdžiui, 
pušų želdinius sėjinukais su atvira šaknų sistema šilų augaviečių 
sklypuose, eglių, karpotųjų beržų ir maumedžių želdinius L hidroto-
po augaviečių sklypuose neruoštoje dirvoje galima sodinti tik reljefo 
paaukštėjimuose.

Dirva gali būti neruošiama, kai miško želdiniai sodinami užmir-
kusių, pelkinių nesausintų augaviečių sklypuose, 20° ir statesniuose 
šlaituose, Nc, Nd, Nf augaviečių šviežiose kirtavietėse, kai miškas 
buvo iškirstas ne anksčiau kaip praėjusių metų rugsėjo mėnesį ir kai 
iškirsto medyno skalsumas buvo 0,7 arba didesnis, Na, Nb augavie-
čių šviežiose kirtavietėse – veisiant želdinius sodmenimis su uždara 
šaknų sistema.

3.7.2. Dirvos paruošimas žemės ūkiui naudotose že-
mėse

Žemės ūkiui naudotos žemės skiriasi nuo miško žemių: turi storą 
(apie 30 cm, labai seniai nedirbamose žemėse – apie 20 cm) aria-
mąjį horizontą. Jame 1 m2 gali būti ir palankiomis sąlygomis sudyg-
ti 50 tūkst. ir daugiau įvairių augalų sėklų. Po šiuo horizontu dažnai 
būna sutankintas poarmeninis sluoksnis – vadinamasis armens pa-
das. Jis yra apie 10 cm storio. Armens padas gali būti daugelyje dir-
vų. Jo nėra tik labai ilgą laiką (50 m. ir daugiau) neartose dirvose 
arba melioruotuose plotuose, kur 30 cm ar storesnis durpių sluoks-
nis. Šiuose plotuose po durpėmis mineraliniai dirvožemio sluoks-
niai sutankinti būna retai ir tik nedideliuose ploteliuose. Didžiausio 
tankio poarmeniniai dirvožemio sluoksniai yra priemoliuose, ma-
žesnio – priesmėliuose. Esant didesniam nei 1,6 g cm–3 poarmenio 
tankiui (ypač smulkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose), 
šis sluoksnis stabdo daugelio rūšių medelių šaknų augimą. Lyginant 
su normalaus drėgnumo, labiau sutankinti laikinai užmirkstantys 
dirvožemiai. Armeninio dirvožemio sluoksnio tankis žemės ūkiui 
naudotose žemėse daug didesnis nei miško žemių humusinio ho-
rizonto tankis. Kai armeninio dirvožemio sluoksnio tankis yra apie 
1,5–1,6 g cm–3, liepų ir eglių šaknys gali nebeaugti į ilgį. 

Armens padas susidaro ne tik dėl dirvožemio suspaudimo jį dir-
bant, bet ir dėl jo smulkiųjų dalelių ir koloidų įplovimo iš armeninio 
sluoksnio. Šaknų augimą tai gali sulėtinti keletą dešimtmečių. Kai 
kurių mokslininkų teigimu, sutankinti dirvožemiai natūraliai į pir-
mykštę būklę nebegrįžta.

Lyginant su miško žemėmis, panašios granuliometrinės sudėties 
neeroduotų, žemės ūkiui naudotų dirvožemių derlingumas dides-
nis, jie pagal drėgnumą homogeniškesni, todėl su medeliais konku-
ruojantys žoliniai augalai vešlesni, nėra arba mažai kliūčių ruošiant 
dirvą ir veisiant želdinius. 



MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMASMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS316 317

Dirvos ruošimo būdas žemės ūkiui naudotose žemėse, kaip ir 
miško žemėse, priklauso nuo želdavietės sąlygų, t. y. dirvožemių 
derlingumo, drėgnumo, reljefo, poarmeninio sluoksnio tankio ir kt. 
Prieš parenkant dirvos ruošimo būdą reikia nustatyti, ar yra sutan-
kinto poarmenio sluoksnis. Kadangi žemių savininkai ar valdytojai 
patys tai nustatyti neturi galimybių, reikėtų vadovautis šiame pos-
kyryje pateiktomis atliktų tyrimų išvadomis. 

Smėlžemių sklypuose (Nb augavietė), kuriuose nėra armens 
pado, dirva ruošiama sekliomis, iki 10 cm gylio, vagomis arba ištisai 
suariant 25–27 cm gyliu. Sodinant į vagos dugną užtikrinamas ge-
ras pasodintų medelių aprūpinimas drėgme, mažas konkuruojančių 
augalų kiekis sodinimo vietose, geras prigijimas ir želdinių augimas 
kelerius pirmuosius metus. Sodinant į ištisai suartą dirvą, kai pava-
sarį ir vasarą iškrinta mažas kritulių kiekis, tikimybė, kad želdiniai 
prigis blogai, daug didesnė. Lyginant su sodinimu į seklias vagas, 
sodinimo vietose didesnis piktžolių kiekis, bet želdiniai, pradedant 
ketvirtaisiais metais nuo pasodinimo, geriau auga, nesuformuoja-
mas mikroreljefas (3.14 lentelė).

3.14 lentelė. Dirvos paruošimo būdai pagal želdaviečių sąlygas (pagal A. Malinauską)

Želdavietės charakte-
ristika Dirvos paruošimo būdas Pastabos

Normalaus drėgnumo 
nederlingų dirvožemių 
kirtavietės (Nae, Na, 
Nb)

Kauburėliais, aikštelėmis 
pašalinant miško paklotę, 
riekėmis, volais iš permai-
šytos miško paklotės ir mine-
ralinės dirvožemio dalies. 
Minimalus riekės plotis 50 
cm. Maksimalus paklotės 
kiekis vole 50 proc.

Prieš ruošiant dirvą smiltyninių len-
drūnų sąžalynus tikslinga sunaikinti 
herbicidais. Į kauburėlius, riekes ir 
volus sodinama taip, kad dalis me-
delių ar krūmų šaknų patektų į dirvą 
po rieke, kauburėliu ar volu. Jeigu 25 
proc. ir daugiau ploto užima L hidro-
topo ploteliai, dirva ruošiama kaip L 
hidrotopo kirtaviečių sklypuose

Normalaus drėgnumo 
derlingų dirvožemių 
kirtavietės (Nc, Nd, Nf)

Kauburėliais, aikštelėmis 
pašalinant miško paklotę, 
riekėmis, volais iš permai-
šytos miško paklotės ir mine-
ralinės dirvožemio dalies 
ir iki 10 cm gylio vagomis. 
Minimalus riekės plotis 50 
cm. Maksimalus paklotės 
kiekis vole 50 proc.

Prieš ruošiant dirvą paparčių, šakių, 
dilgėlių ir aviečių sąžalynus tikslinga 
sunaikinti herbicidais. Į kauburė-
lius, riekes ir volus sodinama taip, 
kad dalis medelių ar krūmų šaknų 
patektų į dirvą po rieke, kauburėliu 
ar volu. Jeigu 25 proc. ir daugiau 
ploto užima L hidrotopo ploteliai, 
dirva ruošiama kaip L hidrotopo 
kirtaviečių sklypuose

Laikinai užmirkstančių 
dirvožemių kirtavietės 
(Lb, Lc, Ld, Lf)

Kauburėliais, veisiant 
juodalksnių, vinkšnų ir pušų 
želdinius dirvą galima ruošti 
ir riekėmis arba volais iš 
permaišytos miško paklotės 
ir mineralinės dirvožemio 
dalies. Minimalus riekės 
plotis – 50 cm. Maksimalus 
paklotės kiekis vole – 50 
proc.

Prieš ruošiant dirvą paparčių, šakių, 
dilgėlių ir aviečių sąžalynus tikslinga 
sunaikinti herbicidais. Į kauburėlius, 
riekes ir volus sodinama taip, kad 
dalis medelių ar krūmų šaknų pa-
tektų į dirvą po rieke, kauburėliu ar 
volu, išskyrus reljefo pažemėjimus, 
kuriuose sodinant medelių šaknys į 
po kauburėliu, volu ar rieke esančią 
dirvą patekti neturėtų 

Normalaus drėgnumo 
dirvožemių aikštės 
ir kitos be kelmų 
miško žemės, išskyrus 
karjerus

Ištisai suariant 25–30 cm 
gyliu

Augančius vešlius žolinius augalus 
prieš 1–2 mėnesius iki arimo tikslinga 
sunaikinti herbicidais. Ariama ben-
dros žemės ūkio paskirties plūgais 
su peiliais

Laikinai užmirkstančių 
dirvožemių aikštės 
ir kitos be kelmų 
miško žemės, išskyrus 
karjerus

Veisiant juodalksnių, vinkšnų 
ir pušų želdinius dirva ruošia-
ma ištisai suariant 25–30 cm 
gyliu, veisiant kitų medžių 
rūšių želdinius – kauburėliais 

–“–

Persausintos sudur-
pėjusios žemės ir 
durpžemiai

Vagomis

Šlaitų kirtavietės

Aikštelėmis, pietinių krypčių 
ekspozicijos šlaituose aikšte-
lėmis žemiau bendro dirvos 
paviršiaus

Aikštelėms žemiau bendro dirvos 
paviršiaus paruošti galima naudoti 
kauburėlių ruošimo mechanizmus

N ir L hidrotopų žemės 
ūkiui naudotos žemės, 
kuriose nesusiformavęs 
sutankintas poarmeni-
nis sluoksnis

Ištisai suariant 25–30 cm 
gyliu, Na ir Nb augaviečių 
sklypuose – iki 10 cm gylio 
vagomis

Augančius vešlius žolinius augalus 
prieš 1–2 mėnesius iki arimo tikslinga 
sunaikinti herbicidais. Ariama ben-
dros žemės ūkio paskirties plūgais 
su peiliais
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N ir L hidrotopų žemės 
ūkiui naudotos žemės, 
kuriose susiformavęs 
sutankintas poarmeni-
nis sluoksnis

Ištisai suariant apie 40 cm 
gyliu. Normalaus drėgnumo 
dirvas galima ruošti seklio-
mis vagomis, armens padą 
perpjaunant specialiu peiliu 
arba kurminant

Ariama plantažiniais plūgais. Suarus 
plantažiniais plūgais, 2–3 metus be-
veik nebūna piktžolių ir nereikalinga 
želdinių priežiūra

Žemės ūkiui naudotų 
žemių šlaitai

Vagomis horizontalių krypti-
mi arba aikštelėmis žemiau 
dirvos paviršiaus

Aikštelėms žemiau bendro dirvos 
paviršiaus paruošti galima naudoti 
kauburėlių ruošimo mechanizmus

Išplautžemių, rudžemių, šlynžemių ir kitų dirvožemių sklypuose 
(Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietėse), kuriuose nėra armens pado, 
dirva ruošiama ištisai suariant 25–27 cm gyliu arba išariant riekes. 
Riekių storis turi būti toks, kad sodinant medelius dalis šaknų pa-
tektų į po rieke esančią dirvą. Sunkiose dirvose (priemoliai, moliai) 
išariamos 10–15 cm storio riekės. Lengvose dirvose (smėliai, smė-
lingi priemoliai) išariamos 10–15 cm arba 25–30 cm storio riekės. 
Minimalus riekės plotis – 50 cm. Ištisai suarus laikinai perteklinio 
drėgnumo dirvas, nuolydžių kryptimi išariamos drenuojančios va-
gos. Veisiant eglių želdinius laikinai perteklinio drėgnumo dirvų 
negalima ruošti riekėmis, nes labai sumažės eglynų atsparumas vė-
javartoms. Sodinant į ištisai suartą dirvą, užtikrinamas geras želdi-
nių prigijimas ir augimas, bet padaugėja želdinių priežiūros darbų, 
lyginant su pasodintais į riekes. Juodalksnius galima sodinti vagose 
arba ištisai suartoje dirvoje. Vagose pasodinti juodalksniai ne tik ge-
riausiai prigyja, išsilaiko, bet ir auga.

Prieš ruošiant dirvą tikslinga žolinius augalus ir krūmus sunai-
kinti herbicidais. Tai ne tik pagerina želdinių prigijimą, išlikimą ir 
augimą, bet ir sumažėja želdinių priežiūros darbų (3.7 pav.).

a b

3.7 pav.  Prieš ruošiant dirvą žoliniai augalai sunaikinti herbicidais (a) ir nesunaikinti 
(b) (fotografuota kitų metų birželio mėnesį, A. Malinauskas)

Dirvos su susiformavusiu armens padu ruošiamos ištisai ariant 
tokiu gyliu, kad sutankintas poarmenio sluoksnis būtų išverstas į 
dirvos paviršių. Kadangi daugelyje jų armens storis apie 30 cm, o 
sutankinto sluoksnio storis – apie 10 cm, arti reikėtų bent 40 cm 
gyliu. Šitaip ariant į dirvos paviršių išverčiamas apie 10 cm storio 
dirvos sluoksnis, neturintis piktžolių sėklų. Kadangi dygsta tik iki  
3–5 cm gylyje esančios piktžolių sėklos, arimo metu gerai apver-
tus riekes, kelerius pirmuosius metus būna mažai konkuruojančių 
žolinių augalų ir nereikia atlikti želdinių priežiūros. Giliai suarto-
je dirvoje įveisti želdiniai ne tik lengvai prigyja, bet ir gerai auga, 
kadangi sudaromos labai palankios sąlygos medžių šaknims augti. 
Plantažiniu arimu suartoje dirvoje 8 m. amžiaus pušų ir eglių želdi-
nių aukštis dažnai būna 40–50 proc. didesnis nei pasodintų ištisai 
įprastiniu gyliu suartoje dirvoje. Plantažiniu arimu gali būti ruošia-
mos ir dirvos be armens pado. 

Normalaus drėgnumo dirvos, kuriose susiformavęs sutankin-
tas poarmenio sluoksnis, gali būti ruošiamos sekliomis vagomis, 
plokščiapjūviu purentuvu arba kurminimo įrenginiu vagų dugną 
perpjaunant iki 40 cm ar didesniu gyliu ir sodinant į vagos centre 
padarytą plyšį.
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Seklios vagos padaromos frezeriais arba miško plūgais, riekės – 
miško plūgais, ariant ištisai įprastiniu arimu – bendros paskirties 
plūgais su peiliais, o giliuoju arimu – plantažiniais plūgais.

3.8. MIŠKO SODINIMAS

Miško medžių ir krūmų sodmenų sodinimo sėkmę atkuriant ir 
įveisiant mišką lemia kokybiški sodmenys, tinkamas sodinimo laikas, 
vieta ir gylis, sodinimo būdas, įrankiai ir pasodinimo kokybė.

3.8.1. Sodmenys
Konkretiems sklypams apželdinti svarbu parinkti tinkamiausią so-

dmenų tipą ir dydį, užtikrinti kokybišką jų iškasimą, rūšiavimą, pa-
ruošimą sodinti, laikymą ir transportavimą.

Miškas sodinamas įvairių tipų sodmenimis: sėjinukais, sodinu-
kais, augūnais (iš augalo dalies vegetatyviniu būdu išauginti sodme-
nys). Gali būti sodinami sodmenys su atviromis šaknimis ir uždara 
šaknų sistema. Sodmenys su uždara šaknų sistema geriau prigyja ir 
pirmaisiais metais po želdinių pasodinimo geriau auga, juos galima 
sodinti ne tik pavasarį ir rudenį, bet ir visą augalų vegetacijos sezoną. 
Be to, sodmenys su uždara šaknų sistema lengviau pasodinami, todėl 
sodinimo darbų našumas didesnis. 

Dėl geresnio šaknų, ypač smulkių, fiziologiškai aktyvių šaknų ir antže-
minės dalies masių santykio sodinukai mažiau reaguoja į persodinimą, 
geriau prigyja ir auga kelerius pirmuosius metus, lyginant su sėjinukais. 
Sėjinukai mažesni, sodinukai aukštesni, storesniu, tvirtesniu stiebeliu, 
todėl atsparesni nepalankiems aplinkos veiksniams (3.8 pav.).

3.8 pav.  Paprastųjų pušų sodmenys (E. Riepšas)

              1+0        2+0                1+1                   1+2

Sodmenų tipą ir dydį reikėtų parinkti atsižvelgiant į dirvožemio 
derlingumą, šlaitų ekspoziciją, konkuruojančių augalų agresyvu-
mą. Tinkamai parinkus dirvos paruošimo būdą, sodinimo vietą, 
sodmenų tipą ir kokybę, gerai pasodinus augalus galima užtikrin-
ti apie 100 proc. želdinių prigijimą ir gerą augimą. Nepalankiomis 
prigyti oro sąlygomis, taip pat pasodinti sudurpėjusiose žemėse, 
kerpšiliuose (Nae), pietrytiniuose, pietiniuose ir pietvakariniuose 
šlaituose želdiniai prigyja blogiau. Šiomis sąlygomis reikėtų nau-
doti sodmenis su uždara šaknų sistema. Ekstremaliai nepalankios 
želdiniams prigyti oro sąlygos Lietuvoje vidutiniškai pasitaiko 1–2 
kartus per 10 metų.

Kaip minėta (žr. 3.7 skyrių „Dirvos paruošimas“), panašios gra-
nuliometrinės sudėties žemės ūkiui naudotų žemių derlingumas di-
desnis nei miško žemių, žoliniai augalai vešlesni, todėl jose veisiant 
želdinius reikėtų naudoti didesnius sodmenis, jeigu jie veisiami der-
lingesnėse, ypač L hidrotopo dirvose, o dirva paruošta ne plantaži-
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niu arimu. Suarus dirvą plantažiniu arimu, kelerius metus žolinių 
augalų būna mažai, todėl netgi želdinius įveisus mažesniais sodme-
nimis priežiūra bus nereikalinga arba beveik nereikalinga. Neder-
lingų (Nb, Lb) augaviečių sklypuose galima sodinti mažesnius so-
dmenis. Derlingų augaviečių sklypuose želdinius reikėtų veisti tik 
sodinukais.

Sodmenų iškasimo, laikymo ir transportavimo reikalavimai pa-
teikti 2.12 skyriuje. Jų vertinimas, rūšiavimas, apskaita, dokumen-
tų tvarkymas atliekami vadovaujantis Miško dauginamosios me-
džiagos nuostatais, Miško sodmenų kokybės reikalavimais ir kitais 
teisės aktais.

3.8.2. Sodinimo laikas, vieta ir gylis
Geriausia mišką sodinti pavasarį, ne vėliau kaip 1–2 savaitės 

prieš pumpurų išsiskleidimą, kai dirvožemio temperatūra šaknų 
išsidėstymo zonoje (apie 10 cm gylyje) pakyla iki 5–7°C. Esant to-
kiai temperatūrai jau gali pradėti augti pasodintų medelių šaknys. 
Palankiausias sodinti laikotarpis Lietuvoje dažniausiai trunka 2–3 
savaites – balandžio mėn. pabaigoje, gegužės mėn. pradžioje, pietų 
Lietuvoje 1–2 savaites anksčiau nei šiaurinėje šalies dalyje. Geresnį 
sodmenų prigijimą ir spartesnį pradinį augimą tuo laiku užtikrina 
išlikusi drėgnesnė po žiemos dirva ir sodmenų aktyvių fiziologinių 
procesų pradžia. Tai priklauso ir nuo dirvožemio granuliometrinės 
sudėties, drėgmės, reljefo ir šlaitų ekspozicijos, dirvos paruošimo 
būdo, sodmenų tipo ir parametrų. Panašaus drėgnumo smėlio dir-
vožemiuose šaknims augti palanki temperatūra susidaro 1–2 sa-
vaites anksčiau nei molio ir 2–3 savaites anksčiau nei durpiniame 
dirvožemyje. Pietinių šlaitų želdaviečių pakraštyje tinkamiausias 
laikas miškui sodinti – keliomis ar net keliolika dienų anksčiau nei 
šiauriniuose šlaituose. Želdavietėse, kuriose tikėtinas didesnis sodi-
nukų iškilnojimas dėl šalčio, sodinama vėliau. Gerai įdirbtoje (ypač 

kai yra mikropakilimų) dirvoje ir mažesniais sodmenimis tikslinga 
sodinti anksčiau.

Mišką sodinti galima ir rudenį: spygliuočius – rugsėjo pradžioje, 
rečiau – rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo antroje pusėje, kai jie nustoja 
augti, susiformuoja pumpurai, o jų dengiamieji žvyneliai sukamštė-
ja ir įgauna rūšiai būdingą spalvą. Lapuočius tinka sodinti pageltus ir 
krentant lapams, sumedėjus ūgliams, kai dirvožemio temperatūra – 
aukštesnė kaip 5–6°C, o šaknų aktyvi fiziologinė veikla dar tęsiasi.

Sodinant sodmenis su uždara šaknų sistema sodinimo laikas ma-
žiau reikšmingas. Esant reikalui, galima sodinti per visą vegetacijos 
periodą ir ilgiau. Tačiau geriausia sodinti pavasarį.

Nuo pasirinkto medelių sodinimo laiko priklauso jų prigijimas ir 
augimas kelerius metus. Vegetacijos sezonas pagal įvairių tipų so-
dmenų sodinimo patirtį skirstomas į keturis periodus.

Ankstyvas pavasaris. Periodas tęsiasi iki pumpurų sprogimo pra-
džios. Tinka sodinti sodmenis su atvira ir uždara šaknų sistemomis.

Vėlyvas pavasaris. Šis periodas trunka iki intensyvios ūglių augi-
mo pradžios (gegužės pabaigos–birželio pradžios). Netinka sodme-
nims su atvira šaknų sistema ir mažiau tinka sodmenims su uždara 
šaknų sistema sodinti. Sodmenimis su uždara šaknų sistema įveisti 
želdiniai pirmaisiais ir kitais metais auga daug blogiau nei įveisti 
ankstyvo pavasario periodu. Sodinant sodmenis su uždara šaknų 
sistema, želdinių prigijimui įtakos beveik neturi.

Vasara. Trunka iki rugpjūčio mėnesio pradžios arba vidurio. Pe-
riodas tinka sodmenims su uždara šaknų sistema ir netinka sodme-
nims su atviromis šaknimis sodinti. Persodinti medeliai auga įpras-
tai: augimo depresija persodinus beveik nepastebima. Antraisiais 
metais jie auga geriau nei pasodinti ankstyvą pavasarį.

Vasarą galima sodinti tuoj pat paruošus dirvą, bet būtų geriau, 
kad nuo dirvos paruošimo iki sodinimo gausiai palytų. Jeigu pavir-
šinis dirvos sluoksnis sausas, į sodinimo duobę gali patekti sausos 
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dirvos, todėl želdiniai blogiau prigis. Sodinti miško želdinius vasarą 
reikia baigti liepos mėnesį arba rugpjūčio viduryje, ypač želdavie-
tėse, kur drėgnos arba sunkios, užmirkusios, sudurpėjusios dirvos.

Ruduo. Šis periodas netinka maumedžiams ir mažiau tinka ki-
tiems spygliuočiams sodinti nei ankstyvas pavasaris. Kai dirva drė-
gna, spygliuočius atviromis šaknimis, išskyrus maumedžius, geriau-
sia persodinti rugpjūčio mėnesio antroje–rugsėjo mėnesio pirmoje 
pusėje. Rudenį, nukritus lapams, pasodinti lapuočiai kitais metais 
gali augti geriau, nei pasodinti pavasarį.

Specialiai paruoštus medelius arba sodmenis su uždara šaknų 
sistema galima persodinti ir žiemą, tačiau, esant žemai oro tempe-
ratūrai, šaltis persodinimo metu gali pažeisti jų šaknis.

Atsižvelgiant į dirvos paruošimo būdą ir mechanizmais sufor-
muotą mikroreljefą parenkama optimaliausia tam tikros medžių 
rūšies sodinukams prigyti ir augti sodinimo vieta. Sodmenis būti-
na sodinti į palankiausią dirvožemio temperatūros, derlingumo, 
drėgmės režimo, minimalaus stelbimo ir pažeidžiamumo aplinką. 
Latvijoje skiriamos 5 svarbesnės galimos pasodinimo vietos, pri-
klausomai nuo augavietės sąlygų, dirvos paruošimo būdo ir naudo-
tų mechanizmų (3.9 pav.). Švedijoje, siekiant sumažinti sodinukų 
išdžiūvimo ir šalčių iškilnojimo pavojų, taikomi sodinimo vietų par-
inkimo variantai skirtingose augavietėse pateikiami 3.10 pav.

 

3.9 pav.  Sodinimo vietos pagal J. Mangalį (2004):
1 – sodinimas į vagos dugną, 2 – sodinimas į vagos ar riekės šlaitelį,  
3 – sodinimas į riekę, 4 – sodinimas į volą (kauburėlį),  
5 – sodinimas į apverstą riekę (velėną)

3.10 pav.  Sodinimo vietų parinkimas skirtingose augavietėse pagal suformuotą mikro-
reljefą (Orlander, Gemmel, Hunt, 1990):

1 – sausos augavietės, didelis išdžiūvimo pavojus; 2 – šviežios augavietės, di-
delis išdžiūvimo ir mažas šalčių iškilnojimo pavojus; 3 – šviežios augavietės, 
mažas išdžiūvimo ir didelis šalčių iškilnojimo pavojus; 4 – užmirkstančios 
augavietės, mažas išdžiūvimo ir šalčių iškilnojimo pavojus
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Lietuvoje sodinimo vieta skirtingose augavietėse labiausiai pri-
klauso nuo drėgmės režimo ir dirvos paruošimo būdo. Normalaus 
drėgnumo augavietėse dažniausiai sodinama į vagos dugną, vagos 
ar riekės šlaitelį, aikštelę ar duobutę, supurentą juostą, rečiau volą. 
Ypač sausose augavietėse reikėtų sodinti į žemiau bendro dirvos 
paviršiaus esančią vietą, kad bent dalis sodinukų šaknų patektų į 
humusingą dirvožemio horizontą. Laikinai perteklinio drėgnumo 
augavietėse sodinama į mikropakilimus: kauburėlį, riekę, volą, re-
čiau (tarpinių tarp N ir L hidrotopų augavietėse) ir į vagos ar riekės, 
kauburėlio ar duobutės šlaitelį. Nuolatinio perteklinio drėgnumo ir 
pelkinių-durpinių dirvožemių augavietėse sodinama į mikropakili-
mus. Sausintose šių augaviečių želdavietėse, atsižvelgiant į dirvos 
paruošimo būdą ir besiformuojančias augavietės sąlygas, sodinama 
į mikropakilimus ar jų šlaitelius.

Sodinimo gylis priklauso nuo želdavietės sąlygų (dirvožemio 
granuliometrinės sudėties ir drėgmės režimo, reljefo, erozijos pavo-
jaus, dirvos paruošimo būdo (struktūros)), medžių rūšių biologinių 
savybių, sodmenų tipo ir parametrų, sodinimo laiko ir kt. Spygliuo-
čių sėjinukų maksimalus sodinimo gylis – iki pirmųjų spyglių, sodi-
nukų – iki šaknies kaklelio arba pirmųjų šakučių. Lapuočių sėjinukų 
maksimalus sodinimo gylis – iki pirmųjų pumpurų, sodinukų – iki 
šaknies kaklelio. Praktikoje sodmenys dažniausiai sodinami tokiu 
pat gyliu, kokiu augo medelyne prieš iškasant. Normalaus drėgnu-
mo, puriose dirvose sodinti reikėtų 2–3 cm giliau šaknies kaklelio, 
o sausose – net 5–6 cm giliau. Sausu sodinimo periodu ir lengvose 
dirvose sodinama giliau, lietingu sodinimo periodu užmirkstančio-
se, sunkiose dirvose – sekliau. Pušys, ąžuolai ir juodalksniai paken-
čia gilesnį sodinimą, eglės ir beržai mažiau pakantūs gilesniam so-
dinimui.

 

3.8.3. Sodinimo būdas, įrankiai ir kokybė
Skiriami rankinis, mechanizuotas ir automatizuotas sodinimo 

būdai. Atkuriant mišką dažniausiai naudojamas rankinis, veisiant 
mišką ir plantacinius miško želdinius – taip pat ir mechanizuotas ar 
automatizuotas būdai.

Sodinant rankomis dažniausiai naudojami įrankiai: 1 – kaplinis 
sodiklis, 2 – pleištinis miško sodiklis, 3 – pusiau cilindrinis duobutės 
kastuvas, 4 – pusiau cilindrinis kastuvas grąžtas, 5 – paprastas miško 
kastuvas, 6 – spec. miško sodinimo kastuvas, 7 – vamzdinis miško 
sodiklis, 8 – cilindrinis miško sodiklis (3.11 pav.). Sodinimo veiksmai 
dirbant šiais įrankiais pateikiami 3.12 pav. 

Kapliniai sodikliai dažniausiai naudojami puriuose, humusinguo-
se ir gerai įdirbtuose dirvožemiuose, sodinant mažesnius sodmenis. 
Pleištiniai miško sodikliai (įvairių parametrų, dažnai vadinami Ko-
lesovo kardais) naudojami sodinant mažesnius 1–2 m. sodmenis. 
Sodinant į šiuo sodikliu padarytą plyšį, šaknų sistema suspaudžiama 
į plokštumą, šaknys dažniau sulenkiamos. Tai turi neigiamos įtakos 
sodinukų prigijimui ir augimui. Pusiau cilindriniais kastuvais sodina-
mi didesni (2–3 m.) sodmenys. Pasodinimo kokybė geresnė nei sodi-
nant pleištiniais sodikliais. Paprastais ar specialiais miško kastuvais 
sodinami didžiausi sodmenys. Cilindriniai miško sodikliai naudojami 
sodinant sodmenis su uždara šaknų sistema, dažniausiai – 1–2 metų.

Sodinant mechanizuotai naudojamos įvairių konstrukcijų miško 
sodinimo mašinos, sodinimo automatai ir įtaisai, tačiau Lietuvoje dėl 
mažų želdaviečių, sudėtingo reljefo ir skirtingų augaviečių mozai-
kos, dažnai sodinamų skirtingo dydžio sodmenimis mišrių želdinių 
beveik nėra galimybių racionaliai ir ekonomiškai naudoti sodinimo 
mašinas. Galėtų būti palankesnės sąlygos jas naudoti apželdinant 
mišku nenaudojamas žemės ūkyje ir kitas ne miško žemes, veisiant 
plantacinius miško želdinius, tačiau ir šiuo atveju želdaviečių plotas 
per mažas. Daugelyje valstybių gaminamos labai įvairių konstrukcijų 
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miško sodinimo mašinos ir mechanizmai (http://www.parkutechni-
ka.lt ir kt.).

3.11 pav.  Miško sodinimo įrankiai (pagal E. Riepšą):
1 – kapliniai sodikliai, 
2 – pleištiniai miško sodikliai, 
3 – pusiau cilindrinis (duobutės) miško sodiklis 
      („Grube“, Vokietija), 
4 – pusiau cilindriniai kastuvai-grąžtai, 
5 – paprastas miško kastuvas („Fiskars“, Vokietija), 
6 – spec. miško sodinimo kastuvas („Plūmes“, Latvija), 
7 – vamzdiniai miško sodikliai, 
8 – cilindrinis (mažasis) miško sodiklis („Silava“, Latvija)
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3.12 pav.  Miško sodinimo skirtingais įrankiais veiksmai (2013–2014; pagal E. Riepšą, 
R. Pranskūną): 1 – kapliniu sodikliu, 2 – pleištiniu sodikliu, 3 – pusiau ci-
lindriniu (duobutės) sodikliu, 4 – pusiau cilindriniu kastuvu-grąžtu, 5 – pa-
prastu kastuvu, 6 – „Plūmes“ kastuvu, 7 – vamzdiniu sodikliu, 8 – cilindriniu 
(mažuoju) sodikliu („Grube“)

3.13 pav.  Motoriniai grąžtai („Grube“, 2013–2014)

Pastaruoju metu plačiau naudojami įvairių konstrukcijų ir galvu-
čių skersmens rankiniai ir mašininiai motoriniai grąžtai (3.13 pav.).

Pasodinimo kokybė priklauso nuo dirvos paruošimo, sodmenų 
išdėstymo vietos mikroreljefo atžvilgiu, jų tipo ir parametrų, nau-
dojamų sodinimo įrankių, klimato miškasodžio metu, sodintojų 
patirties ir kt. Kokybiškai pasodinti mišką įmanoma tik profesio-
naliai ir kruopščiai atlikus visą kompleksą minėtų veiksmų, todėl 
sodinant mišką privačiose žemėse būtina konsultuotis su miški-
ninkais specialistais. 
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3.9. ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ PRIEŽIŪRA

3.9.1. Želdinių ir žėlinių priežiūros reikalingumas
Augalai veikia vienas kitą per įvairius mechanizmus, apiman-

čius naudingą ar žalingą mikroklimato modifikaciją, išteklių padi-
dinimą ar sumažinimą, alelopatiją, žolėdžių pagausinimą, jautru-
mą ligoms, patogenų ar mikorizės didinimą. Augalų konkurencinis 
efektas sodinukų išlikimui ir augimui priklauso nuo medžių rūšies, 
sodmenų dydžio, konkuruojančių augalų rūšių sudėties ir gausu-
mo, vietos sąlygų ir miškų ūkio darbų. Tarprūšinė konkurencija yra 
laikui bėgant stipriai kintantis procesas, ypač kelerius pirmuosius 
želdinių ar žėlinių augimo metus. Be to, išdžiūvę žoliniai augalai 
sudaro sąlygas gaisrams.

Mažinti konkuruojančių augalų želdavietėje ar želvietėje kiekį 
reikia jau kertant mišką, ruošiant dirvą miško želdiniams ar skati-
nant miško atžėlimą (žr. 3.6 ir 3.7 sk.).

Pirmaisiais želdinių augimo metais, kol pasodintų medelių ša-
knys užima nedidelį dirvožemio tūrį ir yra tik paviršiniame dirvos 
sluoksnyje, svarbi ne tik augalų konkurencija dėl šviesos, bet ir dėl 
drėgmės. Pagal konkurencingumą žolės skirstomos į varpines ir ki-
tas. Varpinės žolės turi labai gerai išvystytas šaknų sistemas, jų ša-
knų masė gali būti iki 10 kartų didesnė už antžeminės dalies masę. 
Turėdamos labai gerą šaknų sistemą, jos su pasodintais medeliais 
stipriai konkuruoja dėl drėgmės ir maisto medžiagų. Kitų žolinių 
augalų šaknų sistemos mažiau išvystytos, bet vešlesnė antžeminė 
dalis, todėl jie gali stelbti pasodintus medelius. Pirmaisiais augimo 
metais, ypač sausais periodais, iš paviršinio dirvožemio sluoksnio 
išgarindamos ir pasisavindamos drėgmę želdiniams daugiau ken-
kia varpinės žolės, o antraisiais ir vėlesniais metais, kai medelių 
šaknys pasiekia gilesnius dirvos sluoksnius, svarbiausia tampa 

konkurencija dėl šviesos su kitomis žolėmis.
Pirmųjų metų želdiniuose, kol pasodintų medelių šaknų suki-

bimas su dirvožemiu blogas, šaknų mažai ir jos išsidėsčiusios tik 
sodinimo duobutėje ar plyšyje, medelių išlikimui didelį pavojų ke-
lia išdžiūvusi dirva pavasarį ir pirmoje vasaros pusėje. Intensyviau 
šaknys pradeda augti tik birželio mėnesio antroje pusėje ar liepos 
mėnesį. Rugpjūtį medelių žuvimo rizika dėl drėgmės trūkumo su-
mažėja, išskyrus beržus, kurių šaknys pasodinus auga silpniau, to-
dėl jiems nemažas žuvimo pavojus išlieka visą vegetacijos sezoną.

Pirmaisiais želdinių augimo metais, ypač sausais periodais, 
reikėtų sunaikinti visas greta pasodintų medelių augančias žoles, 
puskrūmius ir kitus augalus. Antrais ir vėlesniais želdinių augi-
mo metais, kai dėl drėgmės trūkumo sumažėja jų žuvimo rizika, 
svarbiausia – sumažinti augalų konkurenciją dėl šviesos. Medžiai 
nevienodai toleruoja šviesos trūkumą. Pagal tai skiriamos šviesi-
nės (pušys, maumedžiai, beržai, drebulės ir jų hibridai, ąžuolai) ir 
ūksmę toleruojančios (eglės, klevai, liepos, daugelis krūmų) rūšys.

Medelių reakcija į stelbimą rodo, kad priežiūrą šviesinių medžių 
rūšių želdiniuose antraisiais ir vėlesniais jų augimo metais būtina 
atlikti, jeigu užpavėsinta pusė medelių lajos, kai stelbia kitos žolės 
ir ¾ lajos, taip pat stelbia varpinės žolės. Pavėsinimą toleruojančių 
medžių rūšių želdiniuose antraisiais ir vėlesniais augimo metais 
prižiūrėti būtina tik visiškai stelbiamus medelius. Jeigu viršūninis 
medelių ūglis nepavėsinamas, priežiūra nebūtina. 

Laiku atlikus želdinių priežiūros darbus ne tik pagerėja želdinių 
prigijimas, išlikimas ir augimas, bet ir sumažėja pelinių graužikų, 
straubliukų pažeidimų, ligų pavojus.
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3.9.2. Mechaninė želdinių ir žėlinių priežiūra
Persodinti medeliai jautresni herbicidų poveikiui, todėl pirmai-

siais želdinių augimo metais turėtų būti vykdoma tik mechaninė 
želdinių priežiūra. Ji atliekama rankiniu būdu, motoriniais įran-
kiais ar traktoriniais padargais.

Prižiūrint rankomis konkuruojančius augalus apie medelius ga-
lima pašalinti kauptuku arba nupjauti. Spindulys, kuriuo apie me-
delius pašalinami konkuruojantys augalai, priklauso nuo medelių 
ir piktžolių aukščio. Konkuruojantys augalai pašalinami tokiu ats-
tumu, kad būtų visiškai išvengta pavėsinimo ir sumažintas jų šaknų 
sistemų poveikis. Pirmais želdinių augimo metais želdinių priežiūrą 
reikėtų atlikti 2 ar 3 kartus. Liepos mėnesį atliekant priežiūrą 1 kartą 
kauptuku laiko sąnaudos didesnės, negu 2 ar net 3 kartus. Atliekant 
priežiūrą dalgiu (tam geriausiai tiktų specialūs želdiniams prižiū-
rėti skirti dalgiai) ar krūmapjovėmis 2 ar 3 kartus, laiko sąnaudos 
taip pat mažesnės negu 1 kartą. Taigi dažniau atliekant priežiūrą 
nereikia sugaišti daug laiko ieškant žolėse pasislėpusių medelių. Be 
to, atliekant priežiūrą dalgiu ar krūmapjove 1 kartą neišvengiamai 
dalis medelių nepastebima ir jie nupjaunami. Antrais ir vėlesniais 
želdinių augimo metais priežiūrą atlikti kauptuku daug sunkiau, 
gali būti pažeidžiamos medelių šaknys, todėl geriausia naudoti dal-
gius ar motorinius įrankius.

Kad būtų galima atlikti želdinių priežiūrą traktoriniais padar-
gais, želdinių eilės turi būti pakankamai tiesios, o jeigu juose yra 
posūkių, tai jie turi būti ganėtinai didelio spindulio. Dažniausiai 
želdinių priežiūrai naudojami diskiniai, dviejų sekcijų su keičia-
mu atakos kampu kultivatoriai. Sėkmingiausiai juos galima taiky-
ti žemės ūkiui naudotose žemėse ištisai suartoje dirvoje įveistuose 
želdiniuose. Be diskinių kultivatorių, želdinių priežiūrai siūloma 
naudoti rotacinius padargus su grandinėmis, apie 1 m skersmens 
nepriverstinio sukimosi volus su peiliais, montuojamus traktoriaus 

priekyje, pleišto formos buldozerius ir kitus padargus, bet plačiau 
jie netaikomi.

3.9.3. Cheminė želdinių ir žėlinių priežiūra
Cheminė želdinių (žėlinių) priežiūra gali būti vykdoma tik tų 

medžių rūšių, kurios visą ar dalį vegetacijos sezono mažiau jautrios 
herbicidams nei konkuruojantys augalai. Tai ąžuolai (herbicidai nau-
dojami iki pumpurų sprogimo pradžios pavasarį: ąžuolų pumpurai 
sprogsta vėliau negu daugelio medžių ir krūmų, o iki pumpurų spro-
gimo pradeda augti žoliniai augalai ir puskrūmiai), eglės ir pušys 
(herbicidai naudojami pabaigus augti – rugpjūčio pabaigoje ir rugsė-
jo mėnesį). Pušys gana atsparios heksazinonui, bet jų atsparumas gli-
fosatui mažesnis negu eglių. Herbicidais galima apipurkšti (aptepti) 
tik konkuruojančius augalus beveik visą vegetacijos sezoną.

Cheminės priemonės ąžuoliukų priežiūrai Vidurio Lietuvoje pa-
prastai naudojamos paskutinėmis balandžio dienomis ir gegužės 
mėnesio pradžioje. Cheminė ąžuoliukų priežiūra vykdoma naudo-
jant nugarinius purkštuvus su gaubtu ir herbicidų skiedinius, paga-
mintus standartinės koncentracijos glifosato veikliosios medžiagos 
pagrindu (300 mililitrų, 360 ml litre glifosato koncentracijos prepa-
rato, į 10 litrų vandens). Priežiūra vykdoma 2–3 metų ar vyresnio 
amžiaus želdiniuose. Jos metu herbicidų skiediniu apie medelius 
apipurškiami konkuruojantys augalai 50–60 cm spinduliu stengian-
tis, kad kuo mažiau skiedinio patektų ant ąžuoliukų kamieno. Taip 
atliekant cheminę priežiūrą 3 m. ir vyresnio biologinio amžiaus 
ąžuoliukams neigiamo poveikio nepastebėta. Laiku ir kokybiškai 
pavasarį kirtavietėse cheminiu būdu atlikta ąžuoliukų priežiūra 
nuo kitų augalų konkurencijos gali apsaugoti juos ne tik šį vegetaci-
jos sezoną, bet ir kitais metais. Taip atlikus želdinių priežiūrą žemės 
ūkiui naudotose žemėse kitais metais ją reikėtų pakartoti.

Pavasarį, iki pumpurų sprogimo pradžios, ąžuolų želdinių 
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ar žėlinių priežiūra gali būti atliekama ištisai juos nupurškiant  
1 080 ml ha–1 glifosato doze (3l ha–1 360 ml litre glifosato koncen-
tracijos preparato). Ištisai nupurškus sunaikinami žoliniai augalai, 
labai pažeidžiamos ar sunaikinamos avietės, pavieniai beržai, bal-
talksniai, ievos, lazdynai, sausmedžiai, karklai ir kiti anksti sprogs-
tantys medžiai ir krūmai. 

Pavasarį, iki pumpurų sprogimo pradžios, ištisai nupurškus eglių 
želdinius 1 080 ml ha–1 glifosato doze laikinai sutrikdoma medelių 
organinės medžiagos sintezė, todėl šis būdas eglių želdinių priežiū-
rai nerekomenduojamas. 

Visų medžių rūšių želdinių (žėlinių) cheminė priežiūra, naudo-
jant purkštuvus su gaubtais, gali būti atliekama vasarą. Tačiau at-
liekant želdinių priežiūrą vasarą reikia stengtis, kad herbicidų ne-
patektų ant kultivuojamų augalų. Vasarą naikinami lazdynai, ievos, 
karklai, kiti nepageidaujami krūmai ar medžių ataugos, atžalos ar 
sėjinukai, žoliniai augalai.

Medeliams baigus augti į aukštį ir visiškai išaugus spygliams, 
apie rugpjūčio vidurį, eglių atsparumas glifosatui tampa dides-
nis nei žolinių augalų, lapuočių krūmų ir medžių, todėl šiuo metu 
galima pradėti eglių grynų želdinių (žėlinių) cheminę priežiūrą  
(3.14 pav.). Ji vykdoma antrų metų ir vyresniuose želdiniuose. Pir-
mų metų želdiniuose cheminės priežiūros vykdyti nereikėtų, nes 
persodinti ir neretai straubliuko pažeisti medeliai mažiau atsparūs 
herbicidams. Purškiama ištisai standartinės koncentracijos skiedi-
niu 3–4 l ha–1 doze. Purškimą reikėtų baigti, kai oro temperatūra 
dienomis nebepakyla iki 15°C, dažniausiai antroje rugsėjo mėnesio 
pusėje. Galima purkšti ir esant vėsesniam orui, bet, vėstant orams, 
chemikalų poveikis mažėja. Vėsiu oru augalai herbicidą įsavins per 
ilgesnį nei 6 valandų laikotarpį, todėl ir laikotarpis nuo purškimo 
iki lietaus turėtų būti ilgesnis. Neretai apie rugpjūčio vidurį dalis 
eglių išaugina antrus ūglius, kurių jautrumas herbicidams didesnis: 
nupurškus herbicidais, jie gali nudžiūti, o kartais nudžiūna ir visas 

medelis. Kai pastebimas ne tik pavienių eglaičių antrasis ūglių augi-
mas, reikėtų vykdyti mechaninę želdinių priežiūrą arba herbicidais 
purkšti vėliau, apie rugsėjo vidurį. Eglių želdinių priežiūra galėtų 
būti vykdoma taip: pirmaisiais metais – mechaninė, antraisiais me-
tais – cheminė. Gerai pavykus cheminei priežiūrai, daugiau želdi-
nių (žėlinių) prižiūrėti gali ir nebereikėti, nes ketvirtaisiais jų augi-
mo metais vidutiniškai augančios eglutės gali konkuruoti su visais 
žoliniais augalais, galbūt tik išskyrus dilgėles. 

Herbicidų poveikis augalams tiesiogiai nuo skiedinio (tirpalo, 
emulsijos) koncentracijos nepriklauso, jis priklauso nuo panaudo-
tos veikliosios medžiagos kiekio ploto vienetui. Vis dėlto želdinių 
priežiūrai reikėtų naudoti standartinės koncentracijos skiedinius. 
Kai skiedinio koncentracija per maža, reikia išpurkšti didesnį jo kie-
kį, per didelė – galima apdeginti augalų lapus ir herbicidai bus įsa-
vinami blogiau. 

Herbicidai plote paskleidžiami tolygiai. Išpurškiamas skiedinio 
kiekis priklauso nuo purkštuvo charakteristikos. 

3.13 pav.  VĮ Jonavos miškų urėdijos Svilonių girininkijoje rugpjūčio 24 d. 4 l/ha doze 
standartinės koncentracijos skiediniu nupurkšta 3 m pločio eglių želdinių 
juosta (fotografuota kitų metų gegužės mėn. pabaigoje, A. Malinauskas)
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3.10. MIŠKININKAVIMAS SAVAIME 
      APŽELIANČIOSE AR APŽĖLUSIOSE 
      MIŠKU ŽEMĖS ŪKIUI NAUDOTOSE 
      ŽEMĖSE

Lietuvoje nemažai žemių netinka ir nenaudojamos žemės ūkyje. 
Dalis jų apleistos. Pamiškėse dažniausiai želia pušys, beržai, baltalks-
niai, kartais drebulės, juodalksniai. Pasitaiko ir karklų ar jų sąžalynų. 
Pavieniui želia ąžuolai, eglės, guobiniai. Žėlinių tankis ir rūšinė su-
dėtis ne visuomet tenkina žemių savininkus valdytojus ir visuomenę, 
todėl neretai būtina papildomai želdinti ar pertvarkyti žėlinius, kei-
čiant jų rūšinę sudėtį.

Dažnai žemės ūkyje naudotose žemėse poarmeninis sluoksnis su-
tankintas ir susiformavęs medžių šaknims sunkiai įveikiamas ar visai 
neįveikiamas armens padas. Didesnes galimybes prasiskverbti pro jį 
turi ąžuolai, pušys, maumedžiai, daug mažesnes – liepos, eglės, ber-
žai. Be to, žemės ūkyje naudotose žemėse spygliuočių želdinius ir žė-
linius dažnai pažeidžia šakninė pintis. Siekiant, kad šių pažeidimų 
būtų kuo mažiau, jų tankis turėtų būti mažesnis, spygliuočiai mišri-
nami su lapuočiais medžiais ar krūmais.

Neretai mišku apželiantys sklypai ribojasi su žemės ūkio paskirties 
žemėmis ir jų pakraščiuose sudaro miško–lauko ekotoną. Jis labai 
svarbus kiškių, paukščių, kitos smulkios faunos gausai, miškų atspa-
rumui vėjo pažeidimams, todėl miško pakraščiuose svarbu sufor-
muoti tinkamą medžių rūšių sudėtį ir medyno struktūrą (žr. 3.11 sk.).

Prieš pradedant darbus, atliekama žėlinių apskaita. Nustatoma 
augavietė, rūšinė sudėtis, tankis, žėlinių aukštis. Žėlinių tankis ir 
rūšių sudėtis sklype gali skirtis, todėl brėžinyje nurodomos sklypo 
dalys, kuriose tankis pakankamas, reikalingas papildomas želdini-
mas ar žėlinių pertvarkymas. Kiekvienoje dalyje nustatoma rūšinė 

sudėtis ir žėlinių aukštis. Žėlinių apskaita atliekama vadovaujantis 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, kuriuose taip pat nurodytas 
pakankamas medynui suformuoti perspektyvių savaiminukų kiekis 
žėliniuose. Pušų (išskyrus Pa ir Pb augavietes), beržų, juodalksnių 
ir baltalksnių (visose augavietėse) savaiminukų skaičius 1 hektare 
turėtų būti ne mažesnis kaip 6 tūkst. vnt. (iki 0,5 m aukščio) arba  
4 tūkst. vnt. (daugiau kaip 0,5 m aukščio), drebulių – 6 tūkst. vnt. (iki 
1 m aukščio) arba 4 tūkst. vnt. (daugiau kaip 1 m aukščio).

Baltalksnynų auginimas, lyginant su kitų medžių rūšių medynais, 
duoda mažiausią ekonominę naudą. Iki 2 m aukščio baltalksnių žė-
linius tikslinga ir lengva pertvarkyti įveisiant našesnius, vertingesnių 
medžių rūšių medynus. Gali būti pertvarkomi iki 10 m. amžiaus bal-
talksnynai. 

Žėliniuose dažnai pasitaiko įvairaus dydžio aikščių. Jas tikslinga 
apsodinti, kai žėlinių aukštis – iki 1 m, aikštės plotas – 0,01 ha ir di-
desnis, žėlinių aukštis – 1–3 m, plotas – 0,02 ha ir didesnis, žėlinių 
aukštis – 3–7 m, plotas – 0,05 ha ir didesnis, žėlinių aukštis – daugiau 
nei 7 m, o jų plotas – 0,10 ha ir didesnis. 

Apleistose žemėse, be medžių, neretai želia karklai ir kiti krūmai. 
Susiformuoja įvairaus ploto krūmynai. Pavieniai karklai ar jų grupės 
iki 0,01 ha ploto paliekami, jeigu jie nestelbia tikslinių medžių rūšių 
savaiminukų. Didesnius jų plotelius žėliniuose tikslinga palikti, kai 
bendras jų plotas neviršija 10 proc. sklypo ploto. Jeigu karklai želia 
reljefo pažemėjimuose, skirtingomis augavietės sąlygomis jų bendras 
plotas gali užimti iki 25 proc. viso sklypo ploto. Jeigu pažemėjimuose 
dirvožemiai užmirkę ar pelkiniai, karklų ploteliai gali užimti ir dides-
nį plotą, juos pertvarkyti netikslinga. 

Kai žėliniuose aikštės nedidelės, papildomai medelius gali tekti 
sodinti į neruoštą dirvą arba ją ruošti rankomis. Jei galima ruošti dir-
vą mechanizuotai, ji ruošiama vadovaujantis Miško atkūrimo ir įvei-
simo nuostatais ir 3.7.2 skyriuje pateiktomis rekomendacijomis. 

Žėliniuose papildomai želdinant taikomi Miško atkūrimo ir įvei-
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simo nuostatuose nurodyti pradiniai želdiniųtankiai. Sodinami di-
deli sodmenys. Pušys Na, Nb augaviečių sklypuose sodinamos 2 ar 3 
m. sodinukais (P1+1, P1+2, P2+1), derlingesnių dirvožemių augaviečių 
sklypuose – tik 3 m. sodinukais, eglės – 4 m. sodinukais (E 2+2), ber-
žai ir juodalksniai – 2 m. sodinukais (B1+1, J1+1). Šitaip užtikrinamas 
geras želdinių prigijimas, sumažinama priežiūros darbų apimtis, pa-
sodinti medeliai greičiau pasiekia maksimalaus prieaugio periodą. 

Vykdant ūkines priemones apželiančiuose ir apžėlusiuose mišku 
sklypuose, būtina atsižvelgti į miškų funkcinę paskirtį. Ekosistemų 
apsaugos (II A gr.) miškuose pirmenybė teikiama natūraliam žėlimui, 
todėl vykdomomis ūkinėmis priemonėmis siekiama skatinti natūralų 
miško žėlimą. Papildomai želdinant naudojami tik iš vietinių medžių 
ir krūmų rūšių, vietinės kilmės sėklų išauginti sodmenys. Dirva ruo-
šiama nekeičiant mikroreljefo – lygiai su dirvos paviršiumi (ištisinis 
arimas, lėkščiavimas). Kai kuriose saugomose teritorijose (botani-
niuose draustiniuose ir kt.) dirvos ruošimas gali būti draudžiamas, 
todėl planuojant darbus būtina vadovautis veiklą šiose teritorijose 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

Prieš pradedant vykdyti ūkines priemones intensyvaus naudojimo 
rekreaciniuose miškuose (II B pogrupis) parengiami specialūs pro-
jektai. Šiuose žėliniuose formuojama numatyta rekreacinė aplinka. 
Visi darbai atliekami ne poilsiavimo sezono metu (nuo rugsėjo 15 d. 
iki gegužės 1 d.). Papildomai sodinama didesniais sodmenimis. Eks-
tensyvaus rekreacinio naudojimo miškuose formuojama artima na-
tūraliam miškui aplinka, gerinant rekreacines savybes, atidengiant 
reginius, kuriant minimalią rekreacinę infrastruktūrą (takai, poilsio 
aikštelės ir kt.). Ruošiant dirvą papildomam želdinimui ar skatinant 
natūralų žėlimą, dirva ruošiama lygiai su bendru paviršiumi (ištisinis 
dirvos ruošimas), sekliomis vagomis ar plonomis riekėmis. 

Apsauginiuose (III gr.) miškuose pirmenybė teikiama natūraliam 
žėlimui. Želdinant naudojama vietinės kilmės miško dauginamoji 
medžiaga (sėklos, sodmenys). Dirva ruošiama nekeičiant mikrorel-

jefo (lygiai su dirvos paviršiumi). Vandens apsauginiuose miškuose 
svarbu, kad paviršiniai vandenys greitai patektų į gruntinius, to-
dėl juose turėtų vyrauti lapuočiai, nederlingose dirvose – pušys su 
lapuočiais. Laukų apsauginiuose miškuose, ypač su laukais besiri-
bojančiuose žėlinių ar želdinių pakraščiuose, smulkiosios faunos ir 
paukščių gausai palaikyti reikėtų sodinti ornitochorinius ir smulkiųjų 
žinduolių maistui ir slėptuvėms tinkamus krūmus. 

Nesausintų buvusių žemės ūkio naudmenų Lietuvoje likę mažai. 
Tačiau paupiuose ir kitur, kur sausinti netikslinga, yra užmirkusių 
ar supelkėjusių arba iš dalies nusausintų žemių. Jos (Ua, Ub, Pa, 
Pb, Uc, Pc, Ud, Pd augavietės) anksčiau buvo naudojamos kaip ga-
nyklos, pievos ar visai nenaudotos. Čia auga karklai, pasitaiko ber-
žų, juodalksnių, aukštesnėse vietose – baltalksnių, a ir b trofotopų 
sklypuose – pušų. Tai per ilgą laikotarpį susiformavusios miško 
bendrijos ir jas tikslinga palikti natūraliam augimui, galima steigti 
kertines miškų buveines, botaninius, entomologinius draustinius ar 
kitas saugomas teritorijas.

Žėlinių pakraščiai neretai ribojasi su žemės ūkio paskirties žemė-
mis. Miško pakraščiai – svarbi smulkiosios faunos ir paukščių buvei-
nė, todėl papildomai želdinant juose reikėtų palikti daugiau karklų 
(jeigu jų yra), pasodinti miškinių obelų, miškinių kriaušių, vietinių 
rūšių erškėčių ir gudobelių, šermukšnių, lazdynų, kitų krūmų.

Vykdoma įprastinė miško žėlinių ir želdinių priežiūra ir apsauga: 
pašalinami žoliniai ir sumedėję augalai, žuvę medeliai atsodinami, 
saugomi nuo žvėrių ir kitų miško kenkėjų, ligų, gaisrų ir kt. Spygliuo-
čių apsaugai nuo žvėrių pažeidimų naudojami repelentai. Kietųjų 
lapuočių, jeigu šių medžių nedaug, – individualios apsaugos, esant 
dideliam kiekiui, geriausia aptverti vielos tinklo tvora. Pelinių grau-
žikų kiekiui sumažinti pastatomi stulpai – stebyklos jais mintantiems 
paukščiams, pamiškėse šiems paukščiams kabinami inkilai. Apsau-
gai nuo gaisrų, ypač kylančių deginant sausą žolę, apie želdinius ar 
žėlinius įrengiamos mineralizuotos juostos, kurios kasmet atnauji-
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namos. Vykdant miško žėlinių priežiūrą ir apsaugą vadovaujamasi 
teisės aktais, šio žinyno 3.9 ir 5 skyriuose pateiktomis rekomendaci-
jomis, „Miško apsaugos vadovu“ (2000). 

Papildomo želdinimo žėliniuose ir jų pertvarkymo technologiniai 
modeliai ūkinės paskirties teritorijose pateikiami 3.15 lentelėje.

Atliekant minėtus darbus kitos funkcinės paskirties teritorijose 
reikėtų remtis šio žinyno 3.5.4 ir 3.5.5 skyriuose pateiktomis reko-
mendacijomis.

3.15 lentelė. Papildomo želdinimo žėliniuose ar jų pertvarkymo technologiniai modeliai 

(pagal A. Malinauską)

Savaiminukų 
skaičius, 
tūkst. vnt. 
ha–1 / jų 
aukštis

Žėlinių tikslinė rūšinė 
sudėtis juos formuo-
jant

Laukiama tikslinė rū-
šinė sudėtis brandos 
amžiuje

Darbai

Nepageidaujamų savaimi-
nukų pašalinimas Želdintinų vietų parametrai Pertvarkymo būdas Mišrinimo schemos

Na, Nb augavietės (formuosis brukniašilis). Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10P5–0B

>6,0 / <0,5 
arba >4,0 / 
>0,5

7–8P2–3 Lapuočiai 
(toliau Lap.) medžiai 
arba krūmai

10P

Beržai paliekami tik augan-
tys grupėmis arba ploteliais, 
kurių bendras plotas netu-
rėtų būti didesnis kaip 30 
proc. Beržų skaičius pušų 
žėliniuose palaipsniui maži-
namas, o pasiekę brandos 
amžių jie visiškai iškertami, 
todėl nereikėtų formuoti 
didesnio ploto kaip 0,03 ha 
beržų grupių

Želdiniai aikštėse, kai žėlinių 
aukštis iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai žėlinių aukštis 
daugiau kaip 3 m, – 4 m atstu-
mu nuo žėlinių

Jeigu yra didesnių nei aukš-
čiau nurodyta aikščių, priklau-
somai nuo žėlinių aukščio jos 
apželdinamos. Prieš ruošiant 
dirvą 1,5 m ir aukštesni pavie-
niai savaiminukai (atstumas iki 
kitų medelių 2,5 m ir didesnis) 
iškertami. Saugant savaiminu-
kus pagal galimybes ruošiama 
dirva ir laukiama natūralaus 
žėlimo (esant savaiminukų 
aukščiui iki 0,5 m) arba iškart 
sodinama, siekiant suformuo-
ti geriausiai tikslinę rūšinę 
sudėtį atitinkančius žėlinius 
(želdinius). Jeigu galimybių 
paruošti dirvos nėra, sodina-
ma į neruoštą dirvą

Apželdant aikštes pušys 
mišrinamos su krūmais 
(šermukšnialapėmis lanksvū-
nėmis) eilėse – P, kr, P arba 
eilėmis: 1–2 eilės P, 1 eilė kr. 
Maksimalus atstumas tarp 
pušų ir krūmų eilių – 2 m. 
Nepakankamo tankio plote-
liuose, esant žėlinių aukščiui 
iki 1,5 m, sodinamos pušys ir 
krūmai. Krūmų skaičius turi 
sudaryti 20–30 proc. nuo 
esamų ir pasodintų pušų 
skaičiaus

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5

7–8P2–3 Lap. (me-
džiai arba krūmai) 10P Aukščiau nurodytomis ūkinėmis priemonėmis formuojami tikslinę rūšinę sudėtį ir tankį atitin-

kantys želdiniai (žėliniai)

<1,5 / <0,5
1,5 m ir aukštesni pavieniai pušų savaiminukai (atstumas iki kitų medelių 2,5 m ir didesnis) 
iškertami. Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Atliekant darbus saugomos pakankamo tankio 
savaiminukų grupės
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<1,0 / >0,5
1,5 m ir aukštesni pavieniai pušų savaiminukai (atstumas iki kitų medelių 2,5 m ir didesnis) 
iškertami. Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Atliekant darbus saugomos pakankamo tankio 
savaiminukų grupės

Na, Nb augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 6–10B4–0P

>6,0 / <0,5 
>4,0 / >0,5

7–8P2–3 Lap. (me-
džiai arba krūmai) 10P

Ūkinėmis priemonėmis 
formuojami tikslinę rūšinę 
sudėtį ir tankį atitinkantys 
želdiniai (žėliniai). Paliekami 
tik grupėmis arba ploteliais 
augantys beržai. Jų ben-
dras plotas neturėtų būti 
didesnis kaip 30 proc. Prieš 
ruošiant dirvą 1,5 m ir aukš-
tesni pavieniai savaiminukai 
(atstumas iki kitų medelių 
2,5 m ir didesnis) iškertami

Želdiniai aikštėse, esant 
žėlinių aukščiui iki 3 m, sodi-
nami 3 m atstumu, kai žėlinių 
aukštis daugiau nei 3 m, – 4 
m atstumu nuo žėlinių

Susidariusios priklausomai 
nuo žėlinių aukščio didesnės 
nei aukščiau nurodyta aikštės 
apželdinamos. Saugant 
savaiminukus pagal galimybes 
ruošiama dirva ir laukiama 
natūralaus žėlimo (esant 
savaiminukų aukščiui iki 0,5 
m) arba iškart sodinama, sten-
giantis suformuoti geriausiai 
tikslinę rūšinę sudėtį atitinkan-
čius žėlinius (želdinius). Jeigu 
galimybių paruošti dirvos 
nėra, sodinama į neruoštą 
dirvą

Apželdinant aikštes pušys 
mišrinamos su krūmais 
(šermukšnialapėmis lanksvū-
nėmis) eilėse – P, kr, P arba 
eilėmis: 1–2 eilės P, 1 eilė kr. 
Maksimalus atstumas tarp 
pušų ir krūmų eilių – 2 m. 
Nepakankamo tankio plote-
liai, esant žėlinių aukščiui iki 
1,5 m, atsodinami pušimis ir 
krūmais. Krūmų skaičius turi 
sudaryti 20–30 proc. nuo 
esamų ir pasodintų pušų 
skaičiaus

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5

7–8P2–3 Lap. (me-
džiai arba krūmai) 10P Aukščiau nurodytomis ūkinėmis priemonėmis formuojami tikslinę rūšinę sudėtį ir tankį atitin-

kantys želdiniai (žėliniai)

<1,5 / <0,5 Ruošiama dirva natūraliam žėlimui skatinti arba žėliniams veisti. Ruošiant dirvą savaiminukai, 
ypač jų grupės, saugomi. Želdiniai veisiami vadovaujantis teisės aktais ir rekomendacijomis

<1,0 / >0,5
1,5 m ir aukštesni pavieniai pušų savaiminukai (atstumas iki kitų medelių 2,5 m ir didesnis) 
iškertami. Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Atliekant darbus saugomos pakankamo tankio 
savaiminukų grupės

Nb augavietė. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10P5–0B + kiti medžiai (kiti medžiai – toliau Km*)

>6,0 / <0,5 
arba >4,0 / 
>0,5

7–8P2–3 Lap. 10P arba
8–10P2–0E 10 E

Gali būti paliekami tik 
grupėmis arba ploteliais 
augantys beržai. Jų bendras 
plotas neturėtų būti dides-
nis kaip 10 proc., o grupių 
skaičius – didesnis kaip 10 
vnt./ha. Beržų skaičius pušų 
žėliniuose palaipsniui turės 
būti mažinamas, o pasiekę 
brandos amžių jie visiškai 
iškertami, todėl nereikėtų 
formuoti didesnio ploto 
kaip 0,03 ha beržų grupių. 
Prieš ruošiant dirvą 1,5 m ir 
aukštesni pavieniai savai-
minukai (atstumas iki kitų 
medelių – 2,5 m ir didesnis) 
iškertami

Jeigu yra didesnių nei aukš-
čiau nurodyta aikščių, priklau-
somai nuo žėlinių aukščio 
jos apželdinamos. Želdiniai 
aikštėse, esant žėlinių 
aukščiui iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai žėlinių aukštis 
daugiau kaip 3 m, sodinami 4 
m atstumu nuo žėlinių

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(esant savaiminukų aukščiui 
iki 0,5 m) arba iškart sodina-
ma, stengiantis suformuoti 
geriausiai tikslinę rūšinę 
sudėtį atitinkančius žėlinius 
(želdinius). Jeigu galimybių 
paruošti dirvos nėra, sodina-
ma į neruoštą dirvą

Aikštėse pušys mišrinamos 
su baltalksniais ar aukštais 
krūmais (šermukšniais, me-
dlievomis) eilėse – PBtP, P, 
kr, P arba pušys mišrinamos 
su eglėmis, baltalksniais ar 
aukštais krūmais – 1 eilė PBtP, 
1 eilė E, kr, E arba 1–2 eilės P, 
E, P, E, 1 eilė Bt, kr). Maksi-
malus atstumas tarp eilių – 2 
m. Nepakankamo tankio plo-
teliai, esant žėlinių aukščiui 
iki 1,5 m, apsodinami pušimis 
ir baltalksniais. Baltalksnių 
skaičius turi sudaryti 20–30 
proc. nuo esamų ir pasodintų 
pušų skaičiaus
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1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5

7–8P2–3 Lap arba
4–5P2–3E2–3 Lap.

10P arba
8–10P2–0E 10 E

Aukščiau nurodytomis ūkinėmis priemonėmis formuojami tikslinę rūšinę sudėtį ir tankį atitin-
kantys želdiniai (žėliniai) 

<1,5 / <0,5 7–8P2–3 Lap. arba 
4–5P2–3E2–3 Lap.

10P arba
8–10P2–0E 10 E

Ruošiama dirva natūraliam žėlimui skatinti arba želdiniams veisti. Želdiniai veisiami vado-
vaujantis teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis. Ruošiant dirvą savaiminukai, ypač jų 
grupės, saugomi

<1,0 / >0,5
1,5 m ir aukštesni pavieniai pušų savaiminukai (atstumas iki kitų medelių – 2,5 m ir didesnis) 
iškertami. Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Atliekant darbus saugomos pakankamo tankio 
savaiminukų grupės

Nb augavietė. Žėlinių rūšinė sudėtis: 6–10B4–0P + Km*

>6,0 / <0,5 
arba >4,0 / 
>0,5

6–8B4–2P arba 
6–8B4–2PE 

6–8B4–2P arba
6–8B4–2PE

Esant galimybei, formuo-
jamos 30x30 m ir didesnės 
pušų grupės, iškertant 
beržus. Prieš ruošiant dirvą 
1,5 m ir aukštesni pavieniai 
savaiminukai (atstumas 
iki kitų medelių – 2,5 m ir 
didesnis) iškertami

Jeigu yra didesnių nei aukš-
čiau nurodyta aikščių, priklau-
somai nuo žėlinių aukščio jos 
apželdinamos

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(esant savaiminukų aukščiui 
iki 0,5 m) arba iškart sodina-
ma, stengiantis suformuoti 
geriausiai tikslinę rūšinę 
sudėtį atitinkančius žėlinius 
(želdinius). Jeigu galimybių 
paruošti dirvos nėra, sodina-
ma į neruoštą dirvą

Aikštėse sodinamos eglės su 
krūmais, mišrinant eilėmis –  
1 eilė E, 1 eilė kr. Atstumas 
tarp eilių – iki 2 m. Jeigu 
sodinami žemi krūmai, tankis 
didinamas pasodintų krūmų 
skaičiumi

1,5–6,0 / <0,5 
1,0–4,0 / >0,5

6–8B4–2P arba 
6–8B4–2PE

6–8B4–2P arba
6–8B4–2PE

Esant galimybei, formuo-
jamos 30x30 m ir didesnės 
pušų grupės, iškertant 
beržus. Pavienės aukštes-
nės nei 1,5 m pušys ir beržai 
iškertami

Pušys sodinamos tik ten, 
kur galima suformuoti ne 
mažesnes kaip 30x30 m pušų 
grupes. Želdiniai aikštėse, 
esant žėlinių aukščiui iki 3 m, 
sodinami 3 m atstumu, kai 
žėlinių aukštis daugiau kaip  
3 m, – 4 m atstumu nuo 
žėlinių

Saugant savaiminukus 
pagal galimybes ruošiama 
dirva ir laukiama natūralaus 
žėlimo (tik esant savaiminukų 
aukščiui iki 0,5 m) arba iš 
karto sodinama, stengiantis 
suformuoti geriausiai tikslinę 
rūšinę sudėtį atitinkančius 
žėlinius (želdinius). Nepakan-
kamo tankio grupės, esant 
žėlinių aukščiui iki 1,5 m, 
apsodinamos beržais. Kai 
žėlinių aukštis daugiau kaip 
1,5 m, nepakankamo tankio 
(mažiau 1,0 tūkst. vnt. ha–1) 
grupės iškertamos ir veisiami 
želdiniai

Sodinamos pušys mišrinamos 
su baltalksniais, eglėmis, 
medlievomis. Mišrios pušų 
grupės turi būti ne mažesnės 
kaip 30x30 m. Mišrinama 
su baltalksniais ar aukštais 
krūmais (šermukšniais, me-
dlievomis) eilėse – PBtP, P, 
kr, P arba pušys mišrinamos 
su eglėmis, baltalksniais ar 
aukštais krūmais – 1 eilė PBtP, 
1 eilė E, kr, E, arba 1–2 eilės P, 
E, P, E, 1 eilė Bt (kr). Maksima-
lus atstumas tarp eilių – 2 m

<1,5 / <0,5
<1,0 / >0,5

Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Ruošiant dirvą pakankamo tankio savaiminukų grupės 
saugomos

Nc, Lc augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10P5–0 Lap. + Km*
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>6,0 / <0,5 
>4,0 / >0,5 7–8P3–2 Lap + E 10P arba pušynas su 

eglėmis

Paliekami tik grupėmis au-
gantys beržai ir baltalksniai. 
Jų užimamas plotas netu-
rėtų viršyti 10 proc. Prieš 
ruošiant dirvą, 1,5 m ir aukš-
tesni pavieniai savaiminukai 
(atstumas iki kitų medelių – 
2,5 m ir didesnis) iškertami. 
Kai žėlinių aukštis daugiau 
kaip 1,5 m, nepakankamo 
tankio (mažiau nei 1,5 tūkst. 
vnt. ha–1) grupės iškertamos 
ir veisiami želdiniai

Jeigu yra didesnių nei aukš-
čiau nurodyta aikščių, priklau-
somai nuo žėlinių aukščio jos 
apželdinamos

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(esant savaiminukų aukščiui 
iki 0,5 m) arba iškart sodina-
ma, stengiantis suformuoti 
geriausiai tikslinę rūšinę 
sudėtį atitinkančius žėlinius 
(želdinius). Jeigu galimybių 
paruošti dirvos nėra, sodina-
ma į neruoštą dirvą

Jeigu lapuočių rūšinėje sudėtyje 
per mažai, aikštėse sodinami 
lapuočiai (Nc – liepos, klevai, Lc 
– juodalksniai), jeigu lapuočių 
užtenka – eglės, didesnėse 
aikštėse – eglės su pušimis ir 
lapuočiais krūmais: EPkrEPkr 
arba 1 eilė E, kr, E, 1 eilė P, L, P, 
arba Lc augavietėje – 3–4 eilės 
E, 1 eilė J. Sodinami aukšti krū-
mai. Beržų ir baltalksnių grupės 
neturėtų būti didesnės kaip 
0,02 ha. Nepakankamo tankio 
grupėse, esant žėlinių aukščiui 
iki 1,5 m, sodinamos eglės

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5

4–5P3–4E
3–2 Lap.

10P + Lap. arba 4–6P 
6–4E + Lap.

Iškertami pavieniai, aukš-
tesni kaip 1,5 m medeliai

Saugant savaiminukus 
ruošiama dirva ir paliekama 
natūraliam žėlimui (tik esant 
savaiminukų aukščiui iki 0,5 
m) arba papildomai sodinama, 
stengiantis suformuoti geriau-
siai rūšinę sudėtį atitinkančius 
žėlinius (želdinius). Jeigu ga-
limybių paruošti dirvos nėra, 
sodinama į neruoštą dirvą

Lapuočiai ir eglės sodinami, 
o žėliniai formuojami pagal 
aukščiau Nc, Lc augavie-
tėms išdėstytus pušų žėlinių 
principus

<1,5 / <0,5
<1,0 / >0,5

Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Ruošiant dirvą pakankamo tankio savaiminukų grupės 
saugomos

Nc, Lc augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 6–10B4–0P + Km*

>6,0 / <0,5
>4,0 / >0,5 6–10B4–0P + Km 6–8B4–2P + Km arba

10B + Km

Esant galimybei, kai iškirtus 
beržus lieka pakankamas 
pušų tankis, formuojamos 
30x30 m ar didesnės pušų 
grupės

Jeigu prie formuojamos pušų 
grupės yra didesnių kaip 
aukščiau nurodyta aikščių, pri-
klausomai nuo žėlinių aukščio 
jos apželdinamos. Esant žėlinių 
aukščiui iki 1,5 m, nepakanka-
mo tankio grupėse sodinama

Kai žėlinių aukštis daugiau 
kaip 1,5 m, nepakankamo 
tankio (mažiau nei 1 tūkst. 
vnt. ha–1) grupės iškertamos ir 
veisiami želdiniai

Taikomos aukščiau Nc, Lc 
augavietėse pušų žėliniams, 
kuriuose papildomai želdinama, 
rekomenduojamos mišrinimo 
schemos. Nepakankamo tankio 
grupės, kai žėlinių aukštis iki 1,5 
m, pildomos sodinant egles

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / <0,5 6–10B4–0PE + Km 5–8B5–2PE + Km

Pavieniai daugiau nei 1,5 m 
aukščio beržai, pušys ir kiti 
medžiai iškertami. Esant 
galimybei (iškirtus beržus 
pušų tankis pakankamas), 
formuojamos 30x30 m ar 
didesnės pušų grupės

Jeigu prie formuojamos 
pušų grupės yra didesnių nei 
aukščiau nurodyta aikščių, 
priklausomai nuo žėlinių 
aukščio jos apželdinamos. Kai 
žėlinių aukštis iki 1,5 m, ne-
pakankamo tankio grupėse 
papildomai želdinama

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(kai savaiminukų aukštis 
iki 0,5 m) arba papildomai 
želdinama, stengiantis su-
formuoti geriausiai tikslinę 
rūšinę sudėtį atitinkančius 
žėlinius (želdinius). Kai žėlinių 
aukštis daugiau kaip 1,5 m, 
nepakankamo tankio (mažiau 
nei 1 tūkst. vnt. ha–1) grupės 
iškertamos ir veisiami želdiniai

Taikomos aukščiau Nc, Lc au-
gavietėse pušų žėliniuose, ku-
riuose papildomai želdinama, 
rekomenduojamos mišrinimo 
schemos. Nepakankamo 
tankio grupėse, esant žėlinių 
aukščiui iki 1,5 m, papildomai 
sodinamos eglės
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<1,5 / <0,5
<1,0 / >0,5

Pavieniai (atstumas iki kitų medžių daugiau kaip 2,5 m) 1,5 m aukščio ir aukštesni medeliai 
iškertami. Ruošiama dirva natūraliam žėlimui skatinti (tik esant savaiminukų aukščiui iki 0,5 m) 
arba želdiniams veisti. Ruošiant dirvą pakankamo tankio savaiminukų grupės saugomos. Želdi-
niai veisiami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis

Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10B5–0Bt D J Km*

>6,0 / <0,5
>4,0 / >0,5 10B + Km 10B + Km Jeigu yra didesnių nei aukščiau nurodyta aikščių, priklausomai nuo žėlinių aukščio jos apželdi-

namos. N hidrotopo augavietėse aikštėse gali būti sodinami beržai arba eglės, L – juodalksniai

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5 5–9B5–1Km 5–9B5–1Km

Pavieniai (atstumas iki gre-
timų medžių – daugiau kaip 
2,5 m) aukštesni kaip 1,5 m 
medeliai iškertami

Želdiniai aikštėse, kai žėlinių 
aukštis iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai aukštis daugiau 
kaip 3 m, – 4 m atstumu nuo 
žėlinių

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(kai savaiminukų aukštis iki 
0,5 m) arba tuoj pat papildo-
mai želdinama, stengiantis 
suformuoti geriausiai tikslinę 
rūšinę sudėtį atitinkančius 
žėlinius (želdinius)

Nc, Nd augaviečių aikštėse 
sodinamos eglės, Nf – beržai, 
Lc, Ld, Lf – juodalksniai 
(≥0,03 ha), aikštėse eglės su 
juodalksniais mišrinant 3–4 
eilės E, 1 eilė J. Atstumas tarp 
eglių ir juodalksnių eilių – 3 
m. Papildomai želdinant per 
retose žėlinių grupėse visose 
augavietėse sodinami beržai

<1,5 / <0,5 
<1,0 / >0,5

Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Ruošiant dirvą pakankamo tankumo žėlinių grupės ar 
ploteliai saugomi

Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10J5–0B Bt D Km*

>6,0 / <0,5
>4,0 / >0,5

5–10J5–0B + Km
Nc augavietėje 
8–9B1–2J

5–10J5–0B + Km
Nc augavietėje 
8–9B1–2J

Jeigu yra didesnių nei aukščiau nurodyta aikščių, priklausomai nuo žėlinių aukščio jos apželdi-
namos. N hidrotopo augavietėse aikštėse gali būti sodinami beržai arba eglės, L – juodalksniai

1,5–6,0 / <0,5
1,0–4,0 / >0,5

5–10J5–0B + Km
Nc augavietėje 
8–9B1–2J

5–10J5–0B + Km
Nc augavietėje 
8–9B1–2J

Pavieniai (atstumas iki 
gretimų medžių – daugiau 
kaip 2,5 m) aukštesni kaip 
1,5 m medeliai iškertami. Kai 
žėlinių aukštis daugiau nei 
1,5 m, nepakankamo tankio 
(mažiau kaip 1 tūkst. vnt. 
ha–1) grupės iškertamos ir 
veisiami želdiniai

Želdiniai aikštėse, kai žėlinių 
aukštis iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai žėlinių aukštis 
daugiau kaip 3 m, – 4 m atstu-
mu nuo žėlinių

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
laukiama natūralaus žėlimo 
(kai savaiminukų aukštis 
iki 0,5 m) arba nedelsiant 
želdinama, stengiantis sufor-
muoti geriausiai tikslinę rūšinę 
sudėtį atitinkančius žėlinius 
(želdinius)

Papildomai želdinant L 
hidrotopo augavietėse, 
sodinami juodalksniai, dides-
nėse aikštėse – juodalksniai 
mišrinami su eglėmis: 3–4 
eilės E, 1 eilė J (atstumas tarp 
eglių ir juodalksnių eilių – 3 
m), N hidrotopo augavie-
tėse papildomai sodinami 
beržai. Nepakankamo tankio 
grupėse, kai žėlinių aukštis iki 
1,5 m, papildomai želdinama 
N hidrotopo augavietėse 
sodinant beržus, L hidrotopo 
– juodalksnius

<1,5 / <0,5
<1,0 / >0,5

Ruošiama dirva ir veisiami želdiniai. Ruošiant dirvą pakankamo tankio žėlinių grupės saugo-
mos

 Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10Bt5–0B J D Km*

>4,0 / >2,0 5–10Bt 
5–0B J D Km

10B + Km (Nc, Nd, Nf)
10J + Km (Ld, Lf)
10–0B0–10J (Lc)

Visi iki 2 m aukščio baltalksnių žėliniai pertvarkomi.
Jeigu yra didesnių negu anksčiau nurodyta aikščių, priklausomai nuo žėlinių aukščio jos apžel-
domos. Nc, Nd, Nf augavietėse sodinami beržai, Lc, Ld, Lf augavietėse – juodalksniai
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1,5–4,0 / 
2,0–6,0
1,0–1,5 / >6,0

5–10Bt 
5–0 B J D Km

5–10J 5–0B + Km
Nc augavietėje 
8–9B1–2J

Pavieniai (atstumas iki 
gretimų medžių daugiau 
kaip 2 m) aukštesni nei 2 m 
medeliai iškertami

Želdiniai aikštėse, kai žėlinių 
aukštis iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai žėlinių aukštis 
daugiau kaip 3 m, sodinami 4 
m atstumu nuo žėlinių

Pagal galimybes ruošiama 
dirva ir papildomai želdinama, 
stengiantis suformuoti geriau-
siai tikslinę rūšinę sudėtį atitin-
kančius žėlinius (želdinius)

Papildomai želdinant N hidro-
topo augavietėse sodinami 
beržai, Lc – beržai arba juo-
dalksniai, Ld, Lf – juodalksniai

<1,5 / >2,0
<1,0 / >6,0

Visi 10 m. amžiaus ir jaunes-
ni žėliniai pertvarkomi. Kai 
žėlinių aukštis daugiau kaip 
2 m, prieš ruošiant dirvą 
pavieniai medžiai iškertami

Želdiniai aikštėse, kai žėlinių 
aukštis iki 3 m, sodinami 3 m 
atstumu, kai žėlinių aukštis 
daugiau kaip 3 m – 4 m atstu-
mu nuo žėlinių

Ruošiant dirvą pakankamo 
tankio aukštesnių nei 2,0 m 
medžių grupės saugomos

Papildomai želdinant N hidro-
topo augavietėse sodinami 
beržai, Lc – beržai arba juo-
dalksniai, Ld, Lf – juodalksniai

Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietės. Žėlinių rūšinė sudėtis: 5–10D5–0B + Bt Km*

>6,0 / <1,0
>4,0 / >1,0 5–10BJ5–0D + Km 10B + Km

Kai žėlinių aukštis daugiau 
kaip 1,5 m, nepakankamo 
tankio (mažiau kaip 1 tūkst. 
vnt. ha–1) grupės iškertamos 
ir veisiami želdiniai

Jeigu yra didesnių negu 
aukščiau nurodyta aikščių, 
priklausomai nuo žėlinių 
aukščio jos apželdinamos

Vykdant ugdymo kirtimus, 
pirmenybė teikiama beržams 
ir juodalksniams

N hidrotopo augaviečių 
sklypuose sodinami beržai, 
L hidrotopo – juodalksniai. 
Nepakankamo tankio gru-
pėse, kai žėlinių aukštis iki 
1,5 m, papildomai želdinama 
N hidrotopo augavietėse 
sodinant beržus, L hidrotopo 
– juodalksnius

1,5–6,0 / <1,0
1,0–4,0 / >1,0

Pavieniai (atstumas iki 
gretimų medžių daugiau 
kaip 2,5 m) aukštesni nei 1,5 
m medeliai iškertami. Kai 
žėlinių aukštis daugiau kaip 
1,5 m, nepakankamo tankio 
(mažiau nei 1 tūkst. vnt. 
ha–1) grupės iškertamos ir 
veisiami želdiniai

Saugant savaiminukus pagal 
galimybes ruošiama dirva ir 
papildomai želdinama, sten-
giantis suformuoti geriausiai 
tikslinę rūšinę sudėtį atitinkan-
čius žėlinius (želdinius)

Papildomai želdinant L hidro-
topo augavietėse sodinami 
juodalksniai, didesnėse aikš-
tėse – juodalksniai mišrinami 
su eglėmis: 3–4 eilės E, 1 
eilė J (atstumas tarp eglių 
ir juodalksnių eilių – 3 m), N 
hidrotopo augavietėse pa-
pildomai želdinant sodinami 
beržai. Nepakankamo tankio 
grupėse, kai žėlinių aukštis iki 
1,5 m, papildomai želdinama 
N hidrotopo augavietėse 
sodinant beržus, L hidrotopo 
– juodalksnius

<1,5 / <1,0
<1,0 / >1,0

Prieš ruošiant dirvą pavieniai medžiai (atstumas iki gretimų medžių 2,5 m ir daugiau) iškerta-
mi. Ruošiant dirvą medžių grupės saugomos

* Km – kiti medžiai. 
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3.11. MIŠKO ŽELDINIMO YPATUMAI MIŠKO 
      PAKRAŠČIUOSE

Miško pakraščiuose formuojasi savitos augalų bendrijos, dažniau-
siai vadinamos miško pakraščio ekotonais. Jiems būdinga didesnė 
rūšių įvairovė ir reikšmė miškui. Nuo jų struktūros, medžių ir krūmų 
rūšių sudėties priklauso tolimesnių miško sklypų tvarkymas, ypač ap-
sauga nuo vėjo, gaisrų ir kt. Miško pakraštyje medžiai žemesni, sto-
resni, platesnėmis, vienašalėmis, žemiau nusileidžiančiomis lajomis 
(lyginant su vidutiniais miško medžiais), dažniausiai išlinkusiais, 
ekscentriškais kamienais. Miško pakraščiuose didesnis augalijos ar-
diškumas, gausesnis trakas ir pomiškis, daugiau žolių rūšių.

Želdinant mišką svarbu išsaugoti būdingas ekotonui aplinkos są-
lygas, didinti želdinių teigiamą įtaką pamiškių žemėms ir apsaugoti 
toliau nuo miško pakraščio augančius medynus nuo žalingų aplinkos 
(klimato) veiksnių. Todėl svarbu tinkamai įveisti priešvėjines juostas 
vėjavartoms palankiuose miško pakraščiuose.

3.11.1. Priešvėjinių juostų veisimas
Tikslas – apsaugoti palaukėse ir už jų esančius medynus nuo vė-

javartų ir vėjalaužų. Vėjavartas ir vėjalaužas sukelia stiprūs vėjai, 
audros ir uraganai, kai vėjo greitis viršija 10 m/sek. (3.16 lentelė).

3.16 lentelė. Tarptautinė Bofordo skalė ir jos taikymas miške (Miško ekologija, 2008)

Vėjo greitis
Vėjo pavadinimas ir jo charakteristika

m/s balai

0–1 0 Tyla – oras nejuda

1–3 1–2 Silpnas vėjas – juda medžių lapai

3–5 3 Vidutinio stiprumo vėjas – juda medžių šakos

5–10 4–5 Stiprus vėjas – siūbuoja medžių šakos ir viršūnės, galimos vėjalaužos

10–15 6–7 Audra – vėjavartos ir vėjalaužos

15–25 8–10 Stipri audra – tie patys reiškiniai, tik stipresni

25 ir daugiau 11–12 Uraganas – vėjavartos ir vėjalaužos dideliuose plotuose

Per 1924–2000 m. laikotarpį audros ir uraganai Lietuvos miš-
kuose išvertė ir išlaužė beveik 14 mln./m3 medienos. Ypač smarkūs 
uraganai siautėja kas 10–15 metų, mažesni – kas 5–8 metai (Lietu-
vos miškų metraštis, 2003). Vėjavartos dažniausiai pasireiškia ru-
denį, vėjalaužos – žiemą, kai dirva įmirkusi arba įšalusi, o lapuočiai 
numetę lapus ir dėl to sumažinę priedangą.

Pagal atsparumą vėjams medžių rūšys pasiskirsto (mažėjančia 
tvarka): A, U, M, Sb, K, L, J, P, D, B, E, tačiau jų atsparumas priklau-
so ir nuo priešvėjinių juostų kokybės (struktūros, medžių ir krūmų 
rūšių sudėties, amžiaus) ir augavietės. Labiausiai vėjas pažeidžia 
eglynus Lc augavietėje, eglynus, beržynus ir pušynus Lc, Ld, Lf au-
gavietėse.

Vėjavartų ir vėjalaužų atsiradimas priklauso ir nuo netinkamai 
atliktų ūkinių priemonių: per didelio pločio ar ploto plynojo kirtimo 
biržių, per daug intensyviai išretintų medynų, staigaus medynų ati-
dengimo vėjui, nepakankamų prevencinių priemonių prieš šakni-
nės pinties ir stiebo puvinių išplitimą.

Priešvėjinių juostų miško pakraščiuose efektyvumo ypatumai:

- juosta turi sugerti kuo daugiau vėjo, todėl medyno skalsumas 
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palaukėje turi būti 0,4–0,5, o gilyn į mišką didėti iki 0,8–0,9;
- juostos turi būti suformuotos iš atsparių vėjui medžių rūšių;
- netinkamai suformuotos juostos net iš atsparių vėjui medžių 

rūšių neefektyvios;
- juostų efektyvumas didėja, kai jos aukštesnės už apsaugomą 

medyną;
- net ir tinkamai suformuotos juostos neapsaugo medynų nuo 

uraganinių vėjų (>25 m/s).

Svarbesni priešvėjinių juostų miško pakraščiuose veisimo ypatu-
mai:

- veisiamos nuo vyraujančių vėjų pusės (V, ŠV, PV) miško pakraš-
čiuose, ypač pajūryje;

- juostų plotis – ne mažesnis kaip 25–30 m, palankiose vėjavar-
toms ir vėjalaužoms vietose – iki 50 m;

- parenkamas palankus šaknų sistemoms plėstis į priešvėjinę 
pusę dirvos ruošimo būdas;

- juostose sodinamos atsparios vėjui medžių rūšys (Ą, U, M, K, L, 
J), kurios gali būti mišrinamos su pagalbinėmis medžių rūšimis 
(E, B, Sb, G, Sk, V, Šm, Iv) ir žemaūgiais krūmais (Ož, Sm, Pt, 
Št ir kt.);

- medžiai išdėstomi šachmatine tvarka;
- atsparių vėjavartai rūšių medžiai išdėstomi: palaukėse – retai 

(kas 5–7 m), gilyn į mišką – vis tankiau (juostos pabaigoje – kas 
2 m);

- pagalbinių medžių rūšių medžiai sodinami suderinant jų sąvei-
ką su pagrindinėmis tikslinėmis medžių rūšimis, o vėliau pa-
laipsniui per 20 metų gali būti iškertami;

- palaukių medžiai neturi šakotis pažemėje, todėl žemutines ša-
kas reikia nugenėti;

- krūmus svarbu sodinti retoje pamiškėje, kad nesuvelėnėtų dir-
va ir nesikauptų piktžolės.

R. Krogerto (1981) atliktų tyrimų pagrindu parengtos juostų 
schemos pateikiamos 3.15 pav.

Vėjui atsparias juostas siūloma veisti ir ūkinių sklypų pakraš-
čiuose arba visame didesniame kaip 3 ha ploto sklype, pavojingose 
vėjavartoms ir vėjalaužoms vietose (Danusevičius, 1991). Juostų 
plotis gali būti nuo 25 iki 50 m. Sodinamos atsparios vėjui ir pagal-
binės medžių rūšys (3.16 pav.).

3.15 pav.  Medžių ir krūmų išdėstymo pamiškės juostoje fragmentas (Da-
nusevičius, 1991)

3.16 pav.  Medžių išdėstymo vėjui atsparioje juostoje schema (Danusevi-
čius, 1991)
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Tokios juostos gali būti efektyvios arčiau Baltijos jūros esančiuo-
se miškuose, kuriuose vyrauja eglynai.

Pamiškės dideliuose miško plotuose ir laukuose išsidėsčiusiuo-
se pavieniuose miškeliuose (kelių ar keliolikos ha ploto) gali būti 
formuojamos skirtingai. Mažuose miškeliuose aktualu ne sugerti 
vėjo srautus, o kelti juos į viršų. Todėl tikslinga formuoti palaipsniui 
aukštėjančias tankias pamiškes: pačiuose pakraščiuose (5–10 m) 
sodinami krūmai su žemaūgiais medžiais, toliau (10–25 m atstu-
mu) – atsparūs lapuočiai su spygliuočiais ir krūmais.

Stiprių vėjų šalyje Danijoje eglynų pakraščiai dažnai apsaugomi 
apie 20 m pločio paprastųjų ąžuolų želdiniais. Vokietijoje ir kitose 
šalyse pamiškės dažniausiai formuojamos atsižvelgiant į augavietės 
sąlygas, dirvožemius, laukų ir urbanistinių objektų ypatumus (Da-
nusevičius, 2009).

3.11.2. Medynų vidinio atsparumo vėjams didinimas
Visiškai išvengti vėjavartų ir vėjalaužų neįmanoma, tačiau suma-

žinti jų mastus galima taikant visą kompleksą miško ūkinių priemo-
nių, iš jų – ir priemones želdinant mišką.

Siekiant padidinti būsimų medynų atsparumą vėjui efektyviau-
sios priemonės – užmirkusių želdaviečių sausinimas, tinkamo dirvos 
paruošimo būdo parinkimas, mišrių ir retesnių želdinių veisimas ir 
efektyvių priešvėjinių juostų formavimas miško pakraščiuose.

Mažos želdavietės retai sausinamos, dažniau nuleidžiamas pa-
viršinis vanduo praariant drenavimo vagas nuolydžių kryptimi. Už-
mirkstančiose augavietėse ruošiant dirvą riekėmis ar kauburėliais 
vaga ir duobutė turi būti pavėjinėje mikropakilimo pusėje.

Mišrių medynų veisimas – svarbiausia priemonė atkuriant ir įvei-
siant eglynus L hidrotopo augavietėse. Eglynų atsparumas vėjui la-
bai padidėja, kai jie veisiami su 30–40 proc. Ą, U, P, M ar J priemai-

3.11.3. Kiti miško želdinimo pamiškėse ypatumai 

Priklausomai nuo vietos kraštovaizdyje, gretimų žemių paskir-
ties ir naudojimo prioritetų, pamiškėms tenka daugiafunkcė reikš-
mė. Į tai būtina atsižvelgti želdinant mišką jo pakraščiuose. Skiria-
mi šie svarbesni pamiškių funkcijų prioritetai:

- ekologinis (kraštovaizdžio tvarumo ir biologinės įvairovės išsau-
gojimas bei plėtra);

- įvairios paskirties gretimų žemės sklypų naudojimo socialinių ir 
ekonominių reikmių tenkinimas;

- estetinių, sanitarinių-higieninių ir rekreacinių sąlygų gerinimas;
- miško apsauga nuo žalingų antropogeninių veiksnių, ypač tar-

šos.

ša, tačiau vėjui atsparių medžių aukštis turi būti didesnis nei eglių. 
Priešingu atveju mišrinimo su vėjui atspariais medžiais efektyvu-
mas bus menkas. Labiausiai neatspariuose vėjui pušų želdiniuose 
L hidrotopo augavietėse eglių priemaiša neturi būti didesnė kaip  
20 proc. Didesnė eglių priemaiša gali būti tik tada, kai jos žemes-
nės už pušis. Eglynų atsparumą vėjui galima padidinti želdant, kai 
reljefo pažemėjimai paliekami lapuočiams želti. Beržų ir drebulių 
priemaiša eglių želdiniuose mažai didina eglynų atsparumą vėjui ir 
tik iki 60 metų amžiaus.

Vėjo daroma žala mažesnė retesniuose želdiniuose. Net ir eglė, 
laisvai augdama nuo pat pasodinimo, išplėtoja galingesnę šakų sis-
temą ir tvirtesnį kamieną nei augdama normalaus tankio želdiniuo-
se. Todėl eglynus ir pušynus L hidrotopo derlingesnėse augavietėse 
iki 30–40 metų amžiaus tikslinga auginti ne didesnio kaip 0,6–0,7 
skalsumo.

Medynų atsparumą vėjavartoms ir vėjalaužoms labai sumažina 
jų stiprus išretinimas (Juodvalkis, Kairiūkštis, 2009).
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Ekologinis prioritetas būdingas saugomų teritorijų miškams. 
Jų pakraščiuose tikslinga pirmenybę teikti natūraliems ekotonams 
formuoti, ūkinėms ir apsaugos priemonėms, sudarant palankias są-
lygas. Svarbus dėmesys ekologinėms funkcijoms išsaugoti ir plėsti 
miško pakraščiuose turi būti teikiamas ir kitos paskirties teritorijo-
se, derinantis prie gretimų žemių prioritetinių funkcijų (žemės ūkio 
naudmenos, vandenys, keliai, urbanizuotos teritorijos, gyvenamieji, 
gamybiniai, gydymo, švietimo ir kultūros, paslaugų objektai, rekrea-
cinės paskirties teritorijos, gamtos ir kultūros vertybių objektai). Kie-
kvienu atveju miškas pamiškėse turi būti želdinamas įvertinus visą 
kompleksą aplinkos sąlygų, derinantis su gretimų žemės sklypų sa-
vininkų ar naudotojų reikmėmis. Šių želdinių projektavimas priskir-
tinas prie kūrybinės krypties darbų, todėl unifikuotų, standartizuotų 
želdinimo schemų naudojimas ribotas. Naudinga žinoti tik svarbes-
nius bendruosius ir pripažintus želdinimo pamiškėse principus:

- daugiau želdinti lapuočių medžių, nes jie atsparesni žalingai 
vėjo įtakai (ypač žiemą), oro taršai, gaisrams;

- gausiai želdinti vietinės kilmės krūmus, siekiant maksimaliai 
panaudoti jų naudingąsias apsaugines bioekologines savybes 
(apsaugoti dirvožemį nuo erozijos, mažinti paviršinį vandens 
nuotėkį, gerinti jo infiltraciją, mažinti taršos patekimą į mišką, 
sudaryti sunkiai praeinamas užtvaras ir kt.);

- gausiai želdinti ornitochorinius ir medingus medžius bei krū-
mus;

- tinkamose vietose sodinti dekoratyvius (forma, spalva, žiedais, 
vaisiais ir kt.) ir aromatingus medžius bei krūmus, kurti pa-
trauklias jų kompozicijas.

Atsižvelgiant į gretimų žemės sklypų naudmenas (ariama žemė, 
sodas, pieva, ganykla, miškas, kelias, užstatyta teritorija, vandens 
telkinys), parenkamos tinkamiausios konkrečiai vietai pamiškių 
želdinimo schemos (medžių ir krūmų rūšių sudėtis, mišrinimo bū-

das, želdinių tankis, sodinimo vietų išdėstymas ir kt.).
Besiribojančiose su laukais pamiškėse svarbu, kad miško želdi-

niai mažintų vandens ir vėjo eroziją, gerintų mikroklimatą ir dirvo-
žemio vandens režimą. Kraštinėse pamiškės želdinių eilėse tikslin-
ga sodinti kompaktiškų lajų, šaknų atžalomis neplintančias, žemės 
ūkio kultūrų ligų, vabzdžių, žvėrių pakenkimus mažinančias me-
džių ir krūmų rūšis.

Besiribojančiose su vandenimis pamiškėse svarbu, kad miško 
želdiniai geriau sulaikytų paviršinį vandens nuotėkį ir jo nešamus 
teršalus, apsaugotų vandens telkinius nuo uždumblėjimo, suma-
žintų vėjo greitį, gerintų aplinkos mikroklimatą, paįvairintų kraš-
tovaizdį, sudarytų palankesnes sąlygas rekreacijai. Pamiškėse, ypač 
koncentruoto nuotėkio vietose, sodinamos nešmenis gerai sulai-
kančios, tankiais sąžalynais augančios krūmų rūšys, giliomis šaknų 
sistemomis gerai tvirtinančios šlaitus medžių rūšys. Rekreacinių 
miškų pamiškėse vandens pakrantėse sodinamos estetinėmis, fito-
terapinėmis savybėmis ir atsparumu rekreaciniam poveikiui pasižy-
minčios medžių ir krūmų rūšys. Siekiant apsaugoti svarbias vande-
nų apsaugines funkcijas atliekančius miško želdinius nuo lankytojų, 
jų pamiškėse gali būti sodinamos dygliuotų krūmų rūšių tankios, 
sunkiai praeinamos užtvaros.

Pamiškių želdiniams prie kelių keliami labai įvairūs, dažnai kom-
pleksiniai reikalavimai: turi apsaugoti kelius nuo užpustymo snie-
gu, erozijos (paplovimų, nuošliaužų ir kt.), apsunkinti priėjimą prie 
kelių miško žvėrims, didinti eismo saugumą, sudaryti sąlygas trum-
palaikiam poilsiui ir kt. Pamiškių želdiniuose prie kelių tikslinga 
įveisti dekoratyvias medžių ir krūmų grupes, tačiau saikingai, kad 
vairuotojų nevargintų dažna jų kaita, neblaškytų dėmesio. Pakelėse 
nesodinami vaistiniai ir maistiniai augalai, tinka atsparesnės taršai 
medžių ir krūmų rūšys. Rengiant miško želdinimo ir žėlimo projek-
tus prie valstybinės reikšmės kelių reikia konsultuotis su kelių spe-
cialistais, gauti jų pritarimą. 
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Besiribojančiose su urbanizuotomis teritorijomis pamiškėse svar-
bu išsaugoti tradicinį vietovės įvaizdį, didinti miško tvarumą, gerinti 
jo sveikatinamąsias funkcijas ir rekreacines savybes. Pamiškių želdi-
niams prie įvairios paskirties objektų urbanizuotose teritorijose kelia-
mi specialūs reikalavimai skiriasi: prie vaikų įstaigų, mokyklų neso-
dinti dygliuotas, nuodingas medžių ir krūmų rūšis, sodinti didesnius 
sodmenis, prie gamybinių objektų, skleidžiančių taršą, – atsparias 
taršai rūšis, prie poilsio ir gydymo įstaigų – estetinėmis ir gydomosio-
mis savybėmis pasižyminčias medžių ir krūmų rūšis.

Visais atvejais pamiškėse želdinamos medžių ir krūmų rūšys, kaip 
ir veisiant kitus miško želdinius, turi atitikti augavietėse sąlygas ir tik 
po to – specifinius konkrečiai pamiškei keliamus reikalavimus.

3.12. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ 
      ATSPARUMO NEIGIAMIEMS APLINKOS   
     VEIKSNIAMS DIDINIMAS ATKURIANT IR 
     ĮVEISIANT MIŠKĄ

Miško atkūrimo ir įveisimo sėkmei įtakos turi keturios aplinkos 
veiksnių grupės:

- klimato (svarbesni veiksniai: šviesa ir drėgmė, vėjas, oro tempe-
ratūra);

- dirvožemio (granuliometrinė sudėtis, fizikinės, vandens ir che-
minės savybės);

- orografiniai (reljefas ir ekspozicija);
- biotiniai (fitogeniniai, zoogeniniai, antropogeniniai, cenotiniai 

ir trofiniai).

Šių veiksnių deriniai, palankūs miškui želdinti, nurodyti teisės ak-
tuose, reglamentuojančiuose miško atkūrimą ir veisimą, žėlimo ska-
tinimo ir želdinimo technologijas bei rekomendacijas. Šiame skyriuje 
aptariamos tik kai kurios, rečiau praktikoje taikomos, miško želdinių 
ir žėlinių atsparumo neigiamiems aplinkos veiksniams didinimo gali-
mybės atkuriant ir įveisiant mišką.

Miško medžių rūšių reiklumas šviesai integruotas į mišrių miško 
želdinių tipus, miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologinius 
modelius. Laikantis šių rekomendacijų, neigiamos rūšių sąveikos dėl 
šviesos galima išvengti. Daugiau problemų dėl šviesos trūkumo kyla 
dėl laiku ir kokybiškai neatliktos želdinių ir žėlinių priežiūros, pavė-
linto ugdymo, ypač jaunuolynų, kirtimo.

Sudėtingiau išvengti neigiamo aukštų ir žemų oro temperatūrų 
poveikio. Labiausiai miško želdiniai ir žėliniai nukenčia nuo staigių 
didelio intervalo oro temperatūrų pokyčių. Ypač žalingos vėlyvo-
sios pavasarinės, mažiau – ankstyvosios rudeninės šalnos. Šalnos 
labiausiai pažeidžia iki 2 m aukščio medelius kirtavietėse, uždarose 
daubose.

Šaltis iškilnoja pasodintus medelius, ypač smulkesnius, užmirks-
tančiose, sunkių ir durpingų dirvožemių augavietėse. Šios neigiamos 
įtakos galima išvengti minėtose augavietėse sodinant pavasarį vėliau, 
didesniais sodmenimis ir giliau. Šalnos neretai nušaldo jaunų, gležnų 
U, E, Ą, J, Bu medelių ūglius. Jų įtakos išvengiama želdavietės vie-
tose, kuriose galimas šalnų poveikis, sodinant atsparesnes pavasari-
nėms šalnoms medžių rūšis, veisiant mišrius želdinius.

Kartais pakenkia ir aukštos temperatūros. Tiesioginiai saulės spin-
duliai gali apdeginti medžių žievę ir šaknies kaklelį. Dėl to apmiršta 
brazdas, apmiršta ir atšoka žievė. Šį žalingą poveikį galima sumažinti 
nesodinant pavėsyje augusių sodinukų atviroje, gerai apšviestoje žel-
davietėje, ypač pietinėje jos dalyje ar šlaite. Šaknies kaklelio žievės 
ir brazdo pažeidimai dažniau pasitaiko degviečių želdiniuose, mede-
liams liečiantis su medžio anglimis. Šį neigiamą poveikį galima su-
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mažinti neželdinant degvietėje pirmaisiais po gaisro metais. Žėliniai 
(pomiškis), ypač E, U, nukenčia dėl staigaus viršutinių ardų iškirtimo, 
staigiai padidėjus apšvietimui, pakitus oro temperatūros ir drėgmės 
režimui, padidėjus šių parametrų paros svyravimų amplitudei. Šios 
neigiamos įtakos galima išvengti arba ją sumažinti kertant motininį 
medyną neplynaisiais kirtimais.

Vėjas turi įtakos oro temperatūros ir drėgmės režimui želdavietėse 
ir želvietėse. Jo neigiama įtaka mažinama reguliuojant biržių plotį ir 
želdaviečių plotą. Teigiama vėjo įtaka atkuriant mišką kartais nau-
dojama siekiant geresnio medžių apsidulkinimo ir sėklų išplatinimo.

Dirvožemio teigiamas poveikis miško želdiniams ir žėliniams bene 
labiausiai integruotas į miško atkūrimą ir įveisimą reglamentuojan-
čius teisės aktus, rekomendacijas, kurios parengtos atsižvelgiant į 
dirvožemį ir augaviečių tipologiją. Neigiama dirvožemio įtaka labiau 
pasireiškia kintant dirvožemio fizikinėms (suplūkimas – tūrinės ma-
sės ir kietumo padidėjimas) ir vandens (drėgmės imlumo ir infiltraci-
jos sumažėjimas, gruntinių vandenų gylio pakitimas ir kt.) savybėms. 
Šis dirvožemio degradacijos procesas dažnai vyksta dėl žmogaus vei-
klos miške ir jo aplinkoje, rečiau – dėl staiga atsirandančių natūra-
lių veiksnių. Nustatyta, kad labiausiai minėtos dirvožemio savybės 
kinta atliekant plynuosius kirtimus, kai mechanizmai važinėja po 
visą biržę. Jei vietovė lygi, ant sunkių uolienų arba dirvožemiuose su 
ortzandiniais sluoksniais prasideda stiprus paviršinis užpelkėjimas, 
vietomis pakyla gruntinis vanduo, suveši kiminai, gegužliniai, vikš-
riai, dirva suvelėnėja. Sąlygos atkurti mišką labai pablogėja. Minėtų 
veiksnių neigiamos įtakos atkuriant mišką galima išvengti arba ją su-
mažinti, tinkamai paruošus dirvą miško želdiniams, vengiant suplūk-
ti dirvožemį naudojant kirtimams sunkiąją techniką, kirtimo atlieko-
mis išklojus valksmus įmirkusioje želdavietėje ir kertant mišką įšalus 
dirvai arba sausu metų laiku.

Orografinių veiksnių neigiama įtaka miško želdiniams ir žėliniams 
labiausiai priklauso nuo šlaitų išsidėstymo, statumo ir ilgio. Reljefas 

ir šlaitų išsidėstymas perskirsto (deformuoja) apšvietimą, oro ir dir-
vožemio temperatūrą, drėgmę, vėjo srautus, granuliometrinę sudė-
tį, fizikines ir vandens savybes. Mišką sunkiau atkurti stačiuose ir 
pietiniuose šlaituose. Vienos medžių rūšys geriau auga pietiniuose, 
kitos – šiauriniuose šlaituose. Miško želdinių ar žėlinių atsparumą 
padidinsime parinkdami tinkamiausias kiekvienai želdavietei ar žel-
vietei medžių rūšis pagal minėtus veiksnius, atsižvelgdami į dirvože-
mių granuliometrinę sudėtį, drėgnumą ir kt.

Nuo šalnų ir karščio nudeginimo želdinius geriausiai apsaugo na-
tūrali aplinkinės augalijos priedanga. Augavietėse, kuriose gresia šie 
pažeidimai, 1–3 metus nuo pasodinimo atliekant želdinių priežiūrą 
tikslinga pašalinti tik dalį nepageidaujamų aplinkinių augalų (palie-
kant apšviestas želdinių viršūnes, o žemesnes jų dalis – aplinkinės 
augalijos priedangoje).

Fitogeninių veiksnių (rūšių sąveikos) darna integruota į želdinių 
(žėlinių) schemas (medžių rūšinė sudėtis, tankis, sodinimo vietų 
išdėstymas, mišrinimo būdai). Projektuojant natūralų miško atžė-
limą, svarbu numatyti galimą rūšių kaitą (pageidaujamą ar nepa-
geidaujamą).

Iš zoogeninių veiksnių atkuriant ir įveisiant mišką didžiausią nei-
giamą įtaką turi kanopinių žvėrių (ypač elninių) ir graužikų (ypač 
pelinių ir bebrų) gausa, masiškai paplitę miškui kenkiantys vabzdžiai 
(ypač grambuoliai, didieji pušiniai straubliukai). Norint reguliuoti 
žvėrių skaičių, išvengti masinio vabzdžių dauginimosi ir jų daromos 
žalos, būtina stebėti miško gyvūnų populiacijas, prognozuoti jų pliti-
mą, pasiruošti efektyviai taikyti profilaktines ir naikinamąsias popu-
liacijų gausos reguliavimo priemones (apie tai plačiau 5.1 sk.).

Taikomi miško ūkinis, biofizinis, mechaninis, biologinis ir chemi-
nis metodai ir integruota miško želdinių ir žėlinių apsauga. Plačiau 
apie šių metodų taikymą siekiant sumažinti vabzdžių daromą žalą ir 
padidinti želdinių bei žėlinių atsparumą pažeidimams – šio žinyno 
5.3 skyriuje. 
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Efektyvių priemonių miško želdinių ir žėlinių atsparumui žvėrių 
ir graužikų pažeidimams didinti nėra. Tačiau galima želdinti mažiau 
pažeidžiamas medžių rūšis vietoje labiau pažeidžiamų, veisti mišrius 
ir tankius želdinius su šiomis rūšimis ir žvėrių nemėgstamais krūmais 
vietovėse, kuriose nesureguliuotas žvėrių tankis. Paprasčiau ir patiki-
miau taikyti apsaugos priemones: aptverti tvoromis, naudoti indivi-
dualias medelių apsaugas, repelentus ir gausinti graužikais mintan-
čių paukščių rūšių populiacijas želdaviečių aplinkoje.

Iš antropogeninių aplinkos veiksnių miško želdiniams ir žėliniams 
reikšmingesni cheminiai teršalai, ypač sieros ir azoto oksidai. Dėl jų 
poveikio formuojasi rūgštieji lietūs, kurie neigiamai veikia augaliją, 
ypač spygliuočius. Tai vyksta tiesiogiai per spyglius ir per rūgštėjantį 
dirvožemį. Želdinant mišką į tai reikėtų atsižvelgti, kai ilgesnį laiką 
viršijamos didžiausios leistinos oro taršos koncentracijos. Tokios žel-
davietės gali būti pramoninio užterštumo zonose, aplink didesnes ga-
myklas. Jose tikslinga želdinti atsparesnes taršai medžių rūšis, lapuo-
čius: K, J, Bt, Ą, L, iš spygliuočių – M arba mišrius su šiomis medžių 
rūšimis želdinius. Reikėtų vengti grynų pušų ir eglių želdinių ir miš-
rių želdinių su didele spygliuočių priemaiša. Miško želdinių, augan-
čių rūgščiuose dirvožemiuose, augimą galima pagerinti kalkinant.

Nemažai problemų kyla atkuriant mišką gausiai lankomose rekre-
acinėse vietovėse, kur natūraliai miškas neatsikuria. Plynieji kirtimai, 
išskyrus sanitarinius, draudžiami. Todėl priimtiniausias miško atkū-
rimo būdas – sodinimas po medžių lajomis arba grupėmis labiausiai 
išretėjusiose medynų vietose. Dirva ruošiama aikštelėmis lygiai su 
bendru dirvos paviršiumi, suplūktuose dirvožemiuose tikslinga ją 
supurenti iki 30 cm gylio. Naudojami didesni sodmenys. Plotas ap-
tveriamas saugant nuo lankytojų. Dažniausiai pakanka simbolinės 
užtvaros su užrašais.

Biologinis miško želdinių ir žėlinių atsparumas labai priklauso 
nuo tvaraus miškininkavimo priemonių įgyvendinimo kompleksišku-
mo, nuoseklumo ir kruopštumo.

3.13. MIŠKO ŽĖLIMAS IR JO SKATINIMO 
      PRIEMONĖS

Miško žėlimas – tai miško atsikūrimas ar įsiveisimas be žmogaus 
pagalbos arba taikant žėlimą skatinančias priemones. Savaime sužė-
lę miško medžiai ir krūmai atsikuriant miškui arba apželiant mišku 
žemėms, kuriose prieš tai miško nebuvo, vadinami miško žėliniais. 
Tai jaunas, savaiminės kilmės miškas. Pavieniai, savaime sužėlę me-
džių ir krūmų daigai, šaknų atžalos ir kelmų ataugos dar vadinami 
savaiminukais. Apžėlimo mišku tempus, žėlinių rūšinę sudėtį, tankį 
ir išsidėstymą lemia apželiančio sklypo aplinkoje esančių derančių 
medžių gausa ir išsidėstymas, dirvožemio sąlygos, vietovės reljefas, 
kitos želvietės aplinkos sąlygos, sklypo paruošimo žėlimui priemonės 
ir jų taikymo laikas, žėlinių priežiūra ir apsauga.

Miškas atželia iš išbyrėjusių sėklų (sėklinis žėlimas), kai kurios 
medžių ir krūmų rūšys plinta šaknų atžalomis, kelmų ataugomis (ve-
getatyvinis žėlimas). 

Spygliuočiai želia tik iš sėklų. Medžių šaknų atžalų ir kelmų atau-
gų visuma, t. y. atžalomis ir ataugomis plintančių medžių ir krūmų 
palikuonys arba jaunas medynas (jaunuolynas), sužėlęs vegetatyvi-
niu būdu (ne iš sėklų), vadinamas atžalynu. Natūraliai susiformavusi 
medžių ir krūmų bendrija vadinama miško sąžalynu. Sklypas, skirtas 
miškui želti, vadinamas miško želviete. Miško žėlimo skatinimas – tai 
miškui želti palankių sąlygų sudarymas, taikant specialias ūkines 
priemones. Natūralus miško žėlimas turi ir privalumų, lyginant su 
dirbtiniu miško želdinimu:

- mažesnė miško atkūrimo ar įveisimo kaina;
- mažiau pažeidžiama miško paklotė ir dirvožemis;
- nauja karta geriau atitinka aplinkos sąlygas (dirvožemį, mede-

liai geriau prisitaikę prie aplinkos sąlygų (vietinės kilmės));
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- nekyla problemų dėl sėklų įsigijimo ir sodmenų išauginimo (ne-
reikia sėklinių plantacijų, daigynų, medelynų);

- mažiau želdinių apsaugos problemų (nuo ligų, kenkėjų, žvėrių, 
konkuruojančios augalijos);

- dažniausiai formuojasi mišrūs ir įvairiaamžiai medynai, pasižy-
mintys tvarumu, labiau atitinka daugiatikslio naudojimo reika-
lavimus.

Natūralaus miško atžėlimo trūkumai:

- nevienodas žėlinių tankis ir išsidėstymas;
- negalimas genetiškai pagerintos naujos miško kartos atkūrimas;
- neekonomiškas sėklinių ar priedangos medžių iškirtimas;
- dažniau reikia atlikti ugdomuosius kirtimus;
- kai žėlimas nepakankamas, tenka želdinti, todėl miško atkūrimo 

ar įveisimo procesas užtrunka ilgiau ir gali brangiau kainuoti;
- atžėlimas priklauso nuo tikslinių medžių rūšių derėjimo perio-

diškumo;
- dažnai reikia taikyti žėlimą skatinančias priemones;
- ne visada galima pakeisti medžių rūšinę sudėtį (lyginant su bu-

vusiu medynu);
- sunkiau įgyvendinti technologinio miško sutvarkymo reikalavi-

mus.

Miško žėlimo būdai: 1) žėlimas po medynų danga (žėlimas prieš 
kirtimą); 2) žėlimas plynose kirtavietėse, degvietėse (žėlimas po 
kirtimo) ir 3) žėlimas neplynose kirtavietėse po atvejiniais kirtimais 
išretinto medyno danga (žėlimas tarp kirtimų). Pirmuoju atveju me-
dynas dar nepaliestas kirtimais ir atželia iš medyne arba labai arti 
jo augančių derančių medžių sėklų. Didžiausios įtakos žėlimui turi 
medynų amžius ir struktūra, nuo kurių priklauso medžių derėjimas, 
šviesos režimas ir su žėliniais konkuruojančios augalijos gausa. An-
truoju atveju nauja karta atželia iš sėklų, nukritusių prieš kirtimą nuo 
greta esančių medynų arba paliktų kirtavietėje sėklinių medžių, iš ša-

knų atžalų ir kelmų ataugų. Trečiuoju atveju palankias miško žėlimui 
sąlygas sudaro sėkliniai priedangos medžiai (subrandina sėklas, su-
daro palankias mikroklimato sąlygas joms sudygti ir savaiminukams 
išlikti, stabdo žolinės augalijos vešėjimą), tačiau šiuo atveju vegetaty-
viniam žėlimui sąlygos mažiau palankios negu plynose kirtavietėse – 
mažiau šviesos.

Vykstant savaiminiam žėlimui būtina atlikti žėlinių apskaitą ir jų 
kokybės vertinimą, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

3.13.1. Sėklinis žėlimas
Sėklinis žėlimas vertingesnis už vegetatyvinį. Iš sėklų išaugusi 

nauja miško karta atsparesnė puviniui, kuris vegetatyvinės kilmės 
medeliams perduodamas iš grybinėmis ligomis užsikrėtusių motini-
nių medžių šaknų ir kelmų, geresnės kokybės stiebai, ilgesnis medžių 
amžius, o kiekviena nauja miško karta labiau prisitaiko prie kintan-
čių aplinkos sąlygų, lyginant su vegetatyvinės kilmės karta, kuri tiks-
liau atkartoja motininio medyno genotipinę įvairovę.

Sėklinio žėlimo sėkmė priklauso nuo sėklų kiekio, jų kokybės ir 
aplinkos sąlygų sėkloms sudygti, daigams išlikti ir sėjinukams augti. 
Sėklų kiekis priklauso nuo medžių rūšies biologinių savybių, augi-
mo vietos, oro ir dirvožemio sąlygų. Sparčiai augančių šviesamėgių 
rūšių generatyvinė branda prasideda anksčiau negu lėtai augančių 
unksminių. Medyne generatyvinė branda būna: ąžuolų – 60–80 m., 
eglių ir liepų – 50–70 m., pušų, uosių ir klevų – 40–50 m., guobinių –  
25–40 m., beržų, drebulių ir skroblų – 20–30 m., juodalksnių – 
30–40 m., nors derėti pavieniai medžiai pradeda ir anksčiau. Atža-
linės kilmės medžiai dera anksčiau negu sėklinės. Kuo palankesnės 
atmosferos ir dirvožemio sąlygos, tuo ankstesnė generatyvinė bran-
da. Retesniuose medynuose medžiai pradeda derėti anksčiau ir dera 
gausiau negu tankiuose. Medžiai, patekę į ekstremalias sąlygas, taip 
pat pavieniai medžiai pradeda derėti ypač anksti. Svarbios įtakos 



MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMASMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS372 373

derliui turi oro sąlygos žydėjimo ir sėklų brendimo metu. Lietingi 
orai trukdo apsidulkinti, vėlyvos šalnos nušaldo žiedų, sėklų ir vai-
sių užuomazgas, sunaikina grybinės ligos ir vabzdžiai kenkėjai. Todėl 
tos pačios medžių rūšies gausesnio derėjimo ir nederliaus metai pa-
sikartoja skirtingais periodais. Gausaus sėklų derliaus metai vadina-
mi sėkliniais arba derliaus metais ir pasikartoja: pušų – kas 3–4 m., 
eglių – kas 3–6 m., ąžuolų ir beržų – kas 3–4 m., uosių ir drebulių – kas  
2–3 m., juodalksnių ir gluosnių – kas 1–2 metai. Baltalksniai gausiai 
dera kasmet. Kuo palankesnės aplinkos sąlygos, tuo sėkliniai metai 
dažnesni. Sėkliniais metais geresnė būna ir sėklų kokybė: didesnė 
masė, daigumas, dygimo energija. Gausaus derliaus metais 1 ha ąžuo-
lyno išbarsto 700–1 500 kg gilių, uosyno – 60–80 kg sparnavaisių. 
Gausiausiai dera gerai išsivystę medžiai. I Krafto klasės eglių sėklų 
derlių gryname medyne prilyginus 100 proc., II klasės medžių sėklų 
derlius sudarys 88 proc., III – 37 proc., IV – tik 0,5 proc. nuo I klasės 
medžių derliaus. Gausiai derančios pušys sudaro 0–7 proc., viduti-
niškai – 3–20 proc., nederančios – 22–71 proc. Eglyne vidutinio der-
liaus metais gausiai dera 0–2 proc., vidutiniškai – 5–10 proc., nede-
ra – 65–80 proc. visų medžių. Gausiausiai dera ir geriausios kokybės 
sėklas subrandina pusamžiai ir bręstantys medynai. Jaunesniuose 
medynuose sėklų būna nedaug, tačiau jų kokybė gera. Senesniuose – 
priešingai – sėklų daug, bet jų sėklos blogesnės kokybės (smulkios, 
silpnesnė dygimo energija, ilgesnis ramybės periodas, sudygsta skir-
tingu laiku, silpnesni daigai). Medynams senstant, derėjimas mažėja 
ar medžiai net visai nedera.

Skirtingos medžių rūšys sėklas subrandina per nevienodą laikotar-
pį ir barsto jas palankiausiu rūšiai atsikurti laiku: pušys – kovo–birže-
lio mėn., eglės – vasario–balandžio, ąžuolai – spalio (ypač po šalnų), 
uosiai – vasario–kovo, beržai – rugpjūčio, juodalksniai ir baltalksniai – 
spalio–kovo, drebulės – gegužės–birželio, liepos – gruodžio, mau-
medžiai – kovo–birželio mėn., skroblai – visą žiemą. Kai vyrauja 
šiltas ir sausas oras, sėklos subręsta anksčiau, kai vėsus ir lietingas, –  

vėliau. Šiaurinėje Lietuvoje sėklos subręsta vėliau negu pietinėje. 
Sėklų sklaidą lemia medžių rūšies prisitaikymas plisti, sėklų masė ir 
oro sąlygos joms byrant. Ąžuolų gilės ir lazdynų riešutai beveik lie-
ka lajų perimetro ribose ar nurieda keletą metrų už jų. Tačiau dalį jų 
plačiau paskleidžia paukščiai (kėkštai ir kt.) ir žvėrys (voverės). Apie  
90 proc. pušų ir eglių sėklų išbyra iki 50 metrų atstumu, ramiu oru – 
iki 35 metrų. Beržų, drebulių, gluosnių, liepų, klevų, uosių ir guo-
binių sėklos išbarstomos iki 250 m atstumu, dažnai ir toliau, net iki 
1–2 km atstumu. Daugelio medžių rūšių sėklos prisitaikiusios plisti 
nešamos vėjo, turi sparnelius (pušų, eglių, maumedžių, beržų, alks-
nių, liepų, klevų, uosių, guobinių) arba plaukelių kuokštus (drebulių, 
gluosnių, tuopų). Kai kurių medžių sėklos plinta kieta sniego pluta 
(eglių ir kt.), vandeniu (juodalksnių), jas platina paukščiai ir žvėrys.

Sėklų derlius gali būti vertinamas įvairiais metodais, priklausomai 
nuo tyrimo tikslo ir reikalaujamo tikslumo. Miškininkystės praktikoje 
naudojama V. Kaperio vizualinio vertinimo 6 balų skalė (žr. 1.2.3 sk.).

Derančiuose medynuose dažniausiai sėklų yra pakankamai, ta-
čiau sąlygos joms sudygti ir savaiminukams augti labai nevienodos. 
Tai lemia kompleksas aplinkos veiksnių, iš kurių svarbiausi – tem-
peratūra, drėgmė, šviesa, augalų konkurencija, grybų, vabzdžių, 
paukščių ir žvėrių pakenkimai. Naujos miško kartos formavimasis be 
žmogaus įsikišimo paklūsta natūralių sukcesijų ir rūšių kaitos ekosis-
temose dėsningumams. 

3.13.2. Vegetatyvinis žėlimas
Vegetatyvinis žėlimas turi kai kurių pranašumų prieš sėklinį žėli-

mą. Iš atžalų ir ataugų susiformavęs jaunas medynas auga sparčiau 
negu medynas, susiformavęs iš sėklų, jis ir bręsta greičiau, todėl 
trumpėja medyno kirtimų rotacija. Vegetatyviniai žėliniai konkuren-
tiškesni, ypač kelerius pirmuosius augimo metus, todėl paprasčiau 
juos prižiūrėti, mišką pigiau atkurti.
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Iš Lietuvoje paplitusių medžių rūšių vegetatyviškai želia tik lapuo-
čiai, kurie plinta šaknų atžalomis, kelmų ataugomis, rečiau – atlanko-
mis. Šaknų atžalomis gausiai plinta drebulės, mažiau – baltalksniai, 
šermukšniai, liepos ir skroblai. Daug atžalų išaugina tik plonosios 
(0,5–1,0 cm skersmens) ir pačiame paviršiniame dirvožemio sluoks-
nyje (iki 2 cm gylio) esančios šaknys. Kelmų ataugomis atželia juo-
dalksniai, beržai, klevai, liepos, uosiai, ąžuolai, skroblai, bukai, 
guobiniai. Kelmų ataugos išauga iš miegančiųjų (preventyvinių) ir 
pridėtinių (adventyvinių) pumpurų. Pridėtiniai pumpurai susifor-
muoja iš brazdo, nukirtus medį. Atlankomis plinta liepos ir klevai.

Drebulės vienų metų šaknų atžalos išauga aukštesnės kaip 2 m ir 
būna 2–3 cm skersmens, todėl kirtavietėse labiausiai konkuruoja su 
kitų medžių rūšių medeliais ir juos stelbia. Po kelerių metų jos su-
silygina su sėklinėmis drebulaitėmis, tačiau dažniausiai dominuoja 
atžalinės. Baltalksniai plinta ir šaknų atžalomis, ir kelmų ataugomis, 
tačiau ataugomis plinta mažiau nei juodalksniai. Kol jaunos, atau-
gos kasmet priauga po 1 m ir daugiau. Juodalksnio kelminės ataugos 
per pirmuosius 4–8 metus kasmet gali priaugti net iki 1,5–1,7 m. Kai 
kurie medžiai ataugomis želia iki senatvės. Beržų kelminės ataugos 
sparčiau už sėklinius savaiminukus auga tik pirmaisiais metais. Atau-
ginė galia dažniausiai išlieka iki 40–60 metų amžiaus. Nors liepos 
plinta šaknų atžalomis ir kelmų ataugomis, tačiau iki 65–80 proc. do-
minuoja ataugos. Atauginė galia išlieka iki 40–60 metų. Klevai kelmi-
nes ataugas augina dažniausiai iki 60 metų amžiaus. Uosiai iš kelmo 
gerai atželia tik jauname amžiuje. Nukirtus pažeistus (žvėrių, šalčių, 
kertant medyną) arba nustelbtus uosiukus, galima juos atjauninti.

Iš kelmų ataugusių medžių kamienai dažniausiai būna kreivi, iš-
sidėstę grupėmis (kuokštais), o per kelmus plinta puviniai. Sparčiai 
augdamos kelminės ataugos labai konkuruoja su sėkliniais savaimi-
nukais ir želdiniais, todėl toks medynų atkūrimas nepageidautinas. 
Tačiau kartais, ypač norint greitai gauti medienos masės energeti-
niais tikslais (baltalksnynuose, gluosnių plantacijose), vegetatyvinis 

žėlimas labai naudingas.
Vegetatyvinės kilmės žėlinių išlikimas ir būklė, kaip ir sėklinės kil-

mės, priklauso nuo jų ir konkuruojančių kitų medžių rūšių biologinių 
savybių (ypač nuo augimo tempų, šviesamėgiškumo, tarpusavio są-
veikos), pažeidimų (žvėrių, grybinių ligų, vabzdžių) ir žmogaus vei-
klos (miško ūkinių priemonių ir jų naudojimo intensyvumo).

3.13.3. Aplinkos veiksnių įtaka žėliniams
Sąlygos miškui želti formuojasi daugelį metų ir priklauso nuo 

medyno rūšinės sudėties, amžiaus, struktūros, kitų ekosistemos 
komponentų ir išorinių veiksnių įtakos bei žmogaus veiklos. Nau-
jų palikuonių pradai pradeda formuotis medžiams apsidulkinant. 
Formuojantis vaisiams, kankorėžiams, sėkloms ir joms plintant kyla 
nemažai pavojų: pelėsius, puvinius, mumifikacijas, deformacijas ir 
rūdis sukeliantys grybai, kankorėžiuose ir sėklose besivystantys 
vabzdžiai, paukščiai ir graužikai gali labai sumažinti sėklų derlių. 
Vien spygliuočių kankorėžiuose vystosi ir sėklas žaloja apie 100 rū-
šių vabzdžių, priskiriamų drugių, dvisparnių, plėviasparnių ir va-
balų būriams. Menko derliaus metais, kai kankorėžių mažai, juose 
kenkėjų būna daugiau, ir kai kada jie gali sunaikinti visas sėklas. 

Medžių sėklos, natūraliai išsibarsčiusios miške, dažnai nesu-
dygsta arba sunaikinamos. Svarbesnės priežastys: išdžiūvimas (ne-
pakanka oro ir dirvožemio drėgmės), deguonies stygius (užmirku-
siose augavietėse), žema temperatūra, grybų, vabzdžių, paukščių, 
graužikų, žvėrių pakenkimai, sunaikinimas. Apie 60 proc. eglių sė-
klų žūna dėl pirmalaikio kankorėžių nukritimo, vabzdžių, paukščių 
mitybos. Eglių sėklų daigumas tik apie 50 proc., o miške sudygsta tik  
10–15 proc. nuo jų laboratorinio daigumo. 

Minimali dirvožemio temperatūra, kurioje miško medžių sėklos 
gali sudygti, yra 4°C, optimali – 20–25°C, maksimali – 37°C. Mini-
mali lengvo dirvožemio drėgmė – 10 proc., optimali – apie 25 proc., 
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maksimali – 30–40 proc. Šviesos įtaka sėklų dygimui neišaiškinta: 
manoma, kad ji nebūtina, bet veikia teigiamai. Po medyno danga 
temperatūra ir drėgmė kinta mažiau, todėl sėkloms dygti sąlygos 
palankesnės. Patekusios į drėgną dirvą pušų, eglių ir kai kurių kitų 
medžių sėklos gali sudygti per dvi paras.

Sėklų dygimą slopina didelis dirvožemio rūgštingumas (pHK-
CL), nors kartais sėklos sudygsta ir esant pH 3–3,4. Įvairių medžių 
rūšių sėklos geriausiai dygsta esant skirtingam dirvožemio rūgš-
tingumui. Pušų sėklos daigiausios, kai pH 6,0, eglių – 5,0, beržų ir 
juodalksnių – 4,0. 

Miško paklotės ir gyvosios dirvožemio dangos įtaka sėklų dygi-
mui nevienareikšmiška. Šiurkščioji paklotė stabdo sėklų dygimą. 
Geriausios sąlygos sėkloms dygti švelniojoje (labiau susiminerali-
zavusioje, nerūgščioje) paklotėje. Greičiau sudygsta sėklos, pateku-
sios ant mineralinės dirvožemio dalies, nors tada jas dažniau nupu-
čia vėjas, nuplauna vanduo.

Miško paklotės temperatūra vidurdienį dažnai būna aukštesnė 
negu dirvožemio, todėl kartais sėklos perkaista. Paklotė turi būti 
drėgna, sausoje sėklos nedygsta. Žaliosios samanos padeda pušų ir 
eglių sėkloms sudygti, kai jų sluoksnis plonas, o storas trukdo. Ki-
minai šlapiose augavietėse sėklų dygimui daro ypač didelę įtaką. 
Jie fotosintezės procese geba papildyti paviršinį vandenį deguonimi 
ir sudaro geras sąlygas sėkloms kvėpuoti aerobiškai, dygti. Tačiau 
daigų šaknims pasiekus gilesnius dirvožemio sluoksnius, pradeda 
stigti deguonies ir jie neretai žūna. Suvelėnėjusiose dirvose medžių 
sėklos dažniausiai nesudygsta arba daigai žūna.

Daigų (ypač kai jų šaknelės – tik 5–10 mm ilgio) išlikimas labai 
priklauso nuo dirvožemio drėgmės. Beržų ir drebulių penkių dienų 
daigeliai turi tik 2–5 mm ilgio šakneles, todėl išdžiūvus dirvožemio 
paviršiui masiškai žūna. Ąžuolų daigai išlenda iš dirvožemio turė-
dami jau 10 cm ilgio šaknelę, todėl rečiau nukenčia nuo sausros. 
Stora miško paklotė vasarą kartais išdžiūna, todėl žūna daigai (sėji-

nukai), kurių šaknys nespėja pasiekti mineralinio dirvožemio. 
Daigų ir sėjinukų augimui didžiausią įtaką turi šviesa. Skiria-

mos dvi sėjinukų (pomiškio) vystymosi stadijos: unksminė ir švie-
sinė. Unksminė stadijos atveju reikia daugiau drėgmės, pastovesnės 
temperatūros, ramesnio oro. Šios stadijos metu medeliai pakenčia 
šviesos stygių. Kai šios sąlygos nepalankios, sėjinukai auga lėtai ar 
net žūna. Įvairių medžių rūšių unksminė stadija tęsiasi skirtingą lai-
ką: pušų ir drebulių savaiminukų – 2–3 m., beržų – 1 m., ąžuolų –  
2–4 m., eglių – 5–10 m., uosių – net iki 15 m. Palankiomis sąlygo-
mis ši stadija yra ilgesnė. Šviesinės stadijos metu, stingant šviesos, 
formuojasi skėtiška arba ištysusi, reta laja, ilgainiui pomiškis de-
formuojasi, virsta traku, šviesinių rūšių medeliai dažnai nudžiūna. 
Sėjinukai iki 2–3 m. amžiaus labiau kenčia nuo šalnų ir saulėkaitos. 
Negausi mėlynių ir bruknių danga palankiai veikia žėlimą, o gausūs 
jų sąžalynai – trukdo. Varpiniai augalai labai išdžiovina paviršinį 
dirvožemio sluoksnį, todėl medžių sėjinukams gali trūkti drėgmės. 
Netanki ožrožių ir šiušelių danga palankiai veikia pušų, eglių ir kitų 
rūšių žėlimą, nes sunaudoja mažai drėgmės, neleidžia dirvožemiui 
suvelėnėti, pagausina jame azoto ir apsaugo daigus nuo tempera-
tūrų svyravimų (saulėkaitų, šalnų). Garšvos panašiai veikia ąžuolų 
žėlimą. Po reta viržių danga žėlimo sąlygos neblogos (ypač gausu 
pušų savaiminukų), o tankiuose jų sąžalynuose daigų pasitaiko re-
tai. Lendrūnai ir kiti šakniastiebiais plintantys varpiniai, viksvos 
sudaro tankią velėną. Jie ne tik intensyviai naudoja maisto medžia-
gas, vandenį, bet kai kurie iš jų (lendrūnai, vikšriai, šluotsmilgės) 
išskiria chemines medžiagas, kurios stabdo sėjinukų augimą ir daž-
nai būna jų žuvimo priežastis.

Pagal poveikį miško žėlimui gyvoji dirvožemio danga skirstoma į 
6 agresyvumo grupes (Lietuvos ąžuolynai..., 1997):

0 - žolių nėra arba jų mažai, žemos miško žolės dengia ne dau-
giau kaip 20 proc. dirvos paviršiaus;
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1 - miško žolės dengia 20–60 proc. dirvos paviršiaus, bet vyrauja 
žemos žolės;

2 - tanki (dengia daugiau kaip 60 proc. dirvos) miško žolių dan-
ga, bet aukštos, pomiškį užtamsinančios žolės dengia ne dau-
giau kaip 20 proc. paviršiaus, suvelėnėjimo nėra;

3 - ištisinė arba beveik ištisinė žolių danga, kurioje vyrauja (den-
gia 20–60 proc. paviršiaus) aukštos, pomiškį užtamsinančios 
žolės (avietės, šakiai, viržiai, dilgėlės ir kt.); suvelėnėjimą su-
keliančių žolių nedaug (iki 20 proc.);

4 - ištisinė aukštų, pomiškį užtamsinančių žolių danga, suvelė-
nėjimą sukeliančių varpinių žolių bei vikšrių projekcinis pa-
dengimas neviršija 60 proc.; 

5 - dirvos paviršius labai suvelėnėjęs, suvelėnėjimą sukeliančių 
varpinių žolių bei vikšrių projekcinis padengimas didesnis kaip  
60 proc.

Peliniai graužikai pastebimą žalą daro jų gausos metais. Jie ne 
tik suėda nemažai nukritusių vaisių ir sėklų, bet ir apgraužia jaunus 
žėlinius, kurie dėl to neretai žūna. Žvėrys (kiškiai, šernai, elniniai), 
kai nesureguliuota jų gausa, gali turėti lemiamos įtakos miško žė-
limui. Kiškiai savo telkimosi vietose gali sunaikinti mėgstamiausių 
medžių rūšių žėlinius – ąžuolų, gluosnių, blindžių, drebulių; labai 
sumažinti klevų atžėlimo galimybes. Elniniai žvėrys (stirnos, elniai, 
briedžiai), žiemos ganyklose skabydami medžių ūglius ir laupydami 
žievę, slopina jų augimą ir normalų vystymąsi. Kai jų gausa nesure-
guliuota ir netaikomos apsaugos priemonės, jie gali labai pabloginti 
kokybiškų pušų, ąžuolų, uosių ir net eglių, drebulių savaiminės kil-
mės jaunuolynų susiformavimą. 

Miško žėlimą galima reguliuoti taikant kompleksą žėlimą skati-
nančių arba slopinančių priemonių, plėtojant subalansuotą miški-
ninkavimą.

3.13.4. Reikalavimai paliekant kirtavietes atželti
Miško atkūrimo ir įveisimo būdų parinkimą reglamentuojantys 

teisės aktai, socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai veiksniai ir jų 
reikšmė aprašyta šio žinyno 3.1 ir 3.2 skyriuose.

Miško atkūrimo būdai nurodomi vidinės miškotvarkos, miško 
želdinimo ir žėlimo projektuose. Natūraliai miškui atželti gali būti 
paliekamos plynojo kirtimo kirtavietės ir dauguma neplynojo (atve-
jinio ir atrankinio) kirtimo kirtaviečių, jeigu jose susidarė miškui 
atželti palankios sąlygos. Pirmenybė natūraliam miško atžėlimui 
teikiama visuose II ir III grupių miškuose, taip pat IV grupės miš-
kuose, jeigu šiam tikslui palankios aplinkos sąlygos:

- augavietė;
- motininio medyno selekcinė vertė;
- nėra medžių rūšių sudėties pakeitimo problemų;
- prognozuojamas palankus norimų tikslinių medžių rūšių der-

ėjimas;
- negresia stelbiančios, konkuruojančios nepageidaujamos auga-

lijos intensyvus augimas, kenkiančių vabzdžių masinis daugini-
masis, ligų sukėlėjų plitimas;

- negresia kitų, miško žėlimui nepalankių, gamtinių ir antropo-
geninių aplinkos veiksnių reikšminga įtaka;

- yra galimybių taikyti būtinas žėlimą skatinančias priemones.

Išsamiau reikalavimai ir galimybės kirtavietes atkurti žėliniais 
aptariama 3.13.6 skyriuje pagal pagrindines miško medžių rūšis (P, 
E, Ą, U, B, J D, Bt), pagrindinių miško kirtimų būdus (plynieji, atve-
jiniai ir atrankiniai) ir atžėlimo laiką (prieš kirtimą – iš pomiškio, 
tarp kirtimų – kertant atvejiniais kirtimais ir po kirtimo – kertant 
plynaisiais kirtimais, paliekant ar nepaliekant sėklinius medžius, 
siauromis biržėmis ir kt.).
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3.13.5. Miško žėlimo reguliavimas: skatinamosios ir 
slopinamosios priemonės

Želiančios miško medžių ir krūmų rūšys gali būti pageidaujamos 
ir nepageidaujamos. Tai priklauso nuo miško paskirties ir funkcijų 
prioriteto. Orientuojantis į artimą natūraliam miško ūkį, visos vieti-
nės, savaime plintančios miško augalijos rūšys turėtų augti ir plėtotis 
atitinkamai pagal natūraliai vykstančius sukcesinius procesus miško 
ekosistemose. Tačiau turint specialių miško auginimo tikslų (užti-
krinti retų arba tipiškų miško komponentų ar elementų išlikimą, spe-
cialias apsaugines funkcijas, rekreacines savybes, medienos ar kitų 
miško produktų gavybą), tikslinga sukcesinius procesus reguliuoti. 
Dažniausiai reguliuojamas norimų ar nepageidaujamų medžių rūšių 
plitimas ir augimas, taikant įvairias žėlimą skatinančias arba slopi-
nančias priemones, nulemiančias medžių generatyvinių organų for-
mavimąsi, derėjimą, sėklų plitimą, jų dygimą, daigų, atžalų ir ataugų 
augimą ir žėlinių apsaugą.

Generatyvinių organų formavimąsi ir derėjimą galima skatinti 
gerinant šviesos, oro ir dirvožemio sąlygas, kurios paankstina me-
džių generatyvinę brandą, gerina derėjimą (dažnesni derliaus metai, 
subrandina daugiau ir geresnės kokybės sėklų), kirtimais, tręšimu, 
kalkinant, dirvos įdirbimu, kuriant stresus. Sėklų gausa kirtavietėse 
didinama paliekant sėklinius ir priedangos medžius, derinant kirti-
mų laiką su derliaus metais ir sėklų byrėjimo ypatumais, parenkant 
optimaliausią plynų kirtaviečių plotį atskirų medžių rūšių sėkloms 
pasklisti. Taikomi specialūs, dažniausiai siaurabiržiai regeneraciniai 
kirtimai, siekiant apsisėjimo nuo greta augančių medynų. Sėklų dy-
gimo, daigų išlikimo ir sėjinukų augimo sąlygos gerinamos įdirbant 
dirvą (optimizuojant drėgmės, šilumos ir maisto medžiagų kiekį pa-
viršiniame dirvožemio sluoksnyje), gerinant apšvietimą, mažinant 
šalnų ir saulėkaitų pavojų, slopinant konkuruojančios augalijos au-
gimą, grybinių ligų ir kenkiančių vabzdžių plitimą, reguliuojant sė-

klomis ir žėliniais mintančių žvėrių gausą, apsaugant žėlinius nuo 
pažeidimų, taip pat ir nuo neigiamo antropogeninio poveikio (taršos, 
mechaninių pažeidimų, ištrypimo ir kitokio sunaikinimo). 

Saugant kankorėžius, vaisius ir sėklas nuo vabzdžių pakenkimų 
gali būti taikomos biologinės, cheminės ir kitos priemonės. Galima 
kenkėjus naikinti naudojant bakterijas, virusus, tačiau Lietuvoje 
šie būdai dar netaikomi. Perspektyvesni būdai – atskirų rūšių vabz-
džių gaudymas feromoninėmis gaudyklėmis, atbaidymas specialiais 
preparatais, naudojant maskuojančias medžiagas, suteikiančias 
vaisiams kitų augalų kvapus. Cheminių medžiagų purškimas nepa-
geidautinas aplinkosaugos požiūriu. Atskirų medžių intoksikacija 
aplinkai mažiau pavojinga, todėl galima taikyti tik pavienių, ypač 
vertingų medžių derliui apsaugoti. Apsaugoti sėklų derlių ant me-
džių nuo užsikrėtimo grybinėmis ir kitomis ligomis kol kas priemo-
nių nėra. Graužikų daromą žalą galima mažinti viliojant iš aplinkinių 
teritorijų plėšrūnus (roplius, paukščius, žinduolius), saugant natūra-
lias jų buveines, taikant ūkines miško priemones, nepalankias grau-
žikams plisti. Apsaugoti žėlinius nuo žvėrių galima reguliuojant jų 
gausą, naudojant repelentus, aptveriant.

Vegetatyvinis žėlimas reguliuojamas parenkant kirtimo laiką ir 
būdą. Kertant vėlai pavasarį, ypač vasarą, iš kelmų išauga mažiau 
ataugų. Daugelis jų nespėja sumedėti iki žiemos ir žūna nuo šalnų 
ar šalčių. Kitą pavasarį vėl atželia, bet silpniau. Vėlai rudenį, žiemą 
ir anksti pavasarį nukirsti medžiai išleidžia ataugas pavasarį. Jos iki 
rudens sumedėja ir būna ypač gyvybingos. Nukirtus jaunesnius me-
delius galima tikėtis geresnio vegetatyvinio žėlimo. Iš žemesnių ir 
nuožulniai nupjautų kelmų išauga daugiau ir gyvybingesnių ataugų. 
Siekiant gauti daugiau ir gyvybingesnių šaknų atžalų ir kelmų atau-
gų, reikia kirsti jaunesnius medynus žiemą, rudenį arba anksti pa-
vasarį. Norint gauti ataugų, kietuosius lapuočius (Ą, U, Sb) reikėtų 
kirsti 60–80 m., o minkštuosius lapuočius (B, D, L) – 40–60 m., nes 
didėjant amžiui medžių atžalinė galia mažėja. Plynose kirtavietėse 
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net kelerius metus auga daug atžalų. Kertant atrankiniais, atvejiniais 
ar kitais neplynaisiais kirtimais, atžalų išauga mažiau, nes likę me-
džiai jas užtamsina. Vegetatyvinį žėlimą efektyviai slopinti galima 
cheminėmis priemonėmis. Atžalas ir ataugas galima naikinti api-
purškiant jų lapus, aptepant medžių kelmus cheminėmis medžiago-
mis augalams vegetuojant. Tačiau cheminės medžiagos gali pakenkti 
kitai augalijai, faunai, todėl jų naudojimas miške ribotinas. Pavienių 
medžių atžalinę galią galima slopinti cheminių medžiagų injekcijo-
mis ir prieš kirtimą žiedais šalinant medžių kamienų žievę.

Didelės įtakos miško žėliniams turi vabzdžių ir žvėrių pakenki-
mai. Didžiausią žalą spygliuočių sėjinukams daro didysis pušinis 
straubliukas. Pušaitės ir eglaitės žūna, kai vabalai žiedu apgraužia 
jų liemenėlius prie žemės. Dėl šio pažeidimo spygliuočių žėliniai 
gali masiškai žūti. Galimybės apsaugoti žėlinius mažos. Rekomen-
duojama spygliuočių biržes vieną šalia kitos kirsti ne anksčiau kaip 
po 4–5 metų, kasti duobutes kenkėjams gaudyti, insekticidais apdo-
roti šviežius kelmus ir miško paklotę 1–1,5 m spinduliu aplink juos 
(Valenta, 2000).

Peliniai graužikai gali labai pažeisti (apgraužti) žėlinių (ąžuolų 
ir kt.) priežemines liemenėlių dalis, ypač po sniegu. Šių pažeidimų 
reguliavimo galimybės mažos. Patikimesnės profilaktinės priemonės. 

Žvėrių pažeidimai gali turėti esminės įtakos atskirų medžių rūšių 
natūraliam plitimui, žėlinių būklei.

Kiškiai ypač pažeidžia 2–4 metų ąžuoliukus, drebules, blindes, 
gluosnius ir klevus, uosius, liepas, pušis. Jie dažniausiai apgraužia 
medelių kamienų žievę iki 50 cm aukščio iš vienos pusės, todėl me-
deliai rečiau žūna.

Elninių žvėrių pažeidimai gali lemti rūšių kaitą. Labiausiai pažei-
džiami (skabomi ūgliai, vyresniame amžiuje – laupoma žievė) pušų, 
ąžuolų, uosių, drebulių, klevų, eglių žėliniai. Mažiau pažeidžiami 
tankūs žėliniai. Stabdomas augimas į aukštį, neretai pušų, ąžuolų ir 
kai kurių kitų medžių rūšių žėliniai virsta stagarais (kai kelerius me-

tus iš eilės nuskabomas viršūninis ūglis), juos užtamsina kiti medžiai 
ir todėl žūna.

Žvėrių įtaką miško žėliniams galima reguliuoti biologinėmis (išlai-
kant ekologinę pusiausvyrą tarp žiemos ganyklų miškuose pašarinės 
talpos ir kanopinių žvėrių gausos), mechaninėmis (pavienių medelių 
apsauga gaubtais ir ištisų žėlinių sklypų aptvėrimas tvoromis) ir che-
minėmis (tepant, rečiau taškant ir purškiant repelentais) priemonė-
mis (Padaiga, 1996).

Žėliniai kenčia ir nuo grybinių ligų. Jauname amžiuje reikšminges-
nės: pušų spygliakritė (pažeidžia 1–4 m., rečiau vyresnes pušaites) ir 
ąžuolų lapų miltligė (ypač nukenčia 1–3 m. ąžuoliukai). Cheminės 
apsaugos priemonės (purškimai) pasiteisina tik ypač svarbiuose, ri-
boto ploto žėliniuose.

Kuo didesnis reikalingų žėlimui skatinti ir apsaugos priemonių 
kompleksas taikomas, tuo didesnės galimybės miškui atsikurti natū-
raliai. Atskiroms medžių rūšims naudojamos skirtingos priemonės.

3.13.6. Pagrindinių medžių rūšių žėlimas
Pušų žėlimas po medyno danga labiausiai priklauso nuo auga-

vietės, medyno amžiaus ir skalsumo (lajų glaudumo). Kerpšilyje 
(Nae, Na) rūšių kaita nevyksta. Brandžiuose medynuose, esant pa-
kankamam apšvietimui, dažnai būna 3–4 tūkst. vnt./ha, o kartais ir 
daugiau pušų pomiškio. Brukniašilyje (Na, Nb) rūšių kaita vyksta 
retai. Dažnai aptinkama apie 1,5–2,0 tūkst. vnt./ha pušų pomiškio, 
tačiau šioje augavietėje dažnai randama po keletą šimtų vnt. eglių 
ir beržų, rečiau ąžuolų savaiminukų. Žaliašilyje (Nb), mėlynšilyje 
(La, Lb) ir šilagiryje (Nc) pušų pomiškio būna tik po keletą šimtų 
vnt. hektare. Šiose augavietėse po pušų lajomis gausiai želia eglės  
(2–4 tūkst. vnt./ha) ir vyksta rūšių kaita.  

Balašilio (Ub), tyrašilio (Pa) ir raistšilio (Pb) pušynuose po me-
džių lajomis pušys želia neblogai – 3–5 tūkst. vnt./ha, tačiau ne vi-
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sada pakanka medynams natūraliai atsikurti. Šiose augavietėse taip 
pat želia beržai, rečiau eglės.

Plynose kerpšilio, brukniašilio, žaliašilio, mėlynšilio ir šlapgirio 
augaviečių kirtavietėse, netaikant žėlimą skatinančių priemonių, 
pušys želia blogai. Mažiausiai savaiminukų būna šlapgiryje – tik 
pavienės pušaitės, žaliašilyje – apie 500–800 vnt./ha, daugiau-
sia brukniašilyje – vidutiniškai apie 1,7 tūkst. vnt./ha. Paruošus 
dirvą šiose kirtavietėse pušys želia geriau, per 3–4 metus daž-
niausiai gerai apželia iki 15–35 m atstumu nuo derančio medyno 
pakraščio, patenkinamai – nuo 20 iki 65 m ir blogai – toliau kaip  
30–65 m atstumu (Bačkaitis, 2005). Plynose užmirkusių ir pelkinių 
augaviečių pušynų kirtavietėse pušys dažniausiai želia patenkina-
mai, o jų pakraščiuose – kartais netgi gerai. Aptinkama vidutiniškai  
3,5–6,5 tūkst. vnt./ha pušų savaiminukų.

Turtingesnių pušynų augaviečių kirtavietėse gausiai želia beržai 
ir vyksta rūšių kaita.

Siekiant natūraliai atkurti pušynus, būtina taikyti žėlimą skati-
nančias priemones: 1) kirsti atvejiniais kirtimais; 2) kirsti plynai 
siauromis (50–70 m) biržėmis, siekiant apsisėjimo nuo gretimų me-
dynų, 3) kirsti plynai įprastinio pločio biržėmis, paliekant sėklinius 
medžius. Visais minėtais atvejais pušys želia geriau, jeigu paruo-
šiama dirva, kirtimai derinami su gausesniu pušų derėjimu, laiku 
iškertami konkuruojantys nepageidaujamų medžių ir krūmų rūšių 
savaiminukai. Tačiau atkurti pušynus žėlimu, net ir taikant žėlimą 
skatinančias priemones, pasiseka dažniausiai ne daugiau kaip 70 
proc. atvejų. Pušys gerai atsikuria tik apie 50 proc. želviečių, jeigu 
laiku atliekama žėlinių priežiūra. Be kruopštaus priežiūros ir ap-
saugos nuo grybinių ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimo priemonių 
taikymo gero pušynų atžėlimo nebūna. Beveik pusėje pušims želti 
paliktų kirtaviečių būtina pušis želdinti papildomai arba tenka siek-
ti grupinio (10–20 proc.) beržų atžėlimo. Minimalus beržų grupių 
dydis 0,03 ha.

Žėlimu tikslinga atkurti pušynus U ir P hidrotopų pušynų auga-
vietėse, mišriu būdu vyraujant žėliniams – Nae, Na, Nb ir La auga-
vietėse ir vyraujant želdiniams – Lb, Ncl augavietėse.

Eglių žėlimas. Eglės želia po medyno danga (net pakeičia pu-
šis) pušų žaliašilio (Nb) ir mėlynšilio (Lb) augavietėse: aptinkama 
vidutiniškai 2,8–3,5 tūkst. vnt./ha eglių pomiškio. Svarbiausios au-
gavietės, kuriose atželia pušys (vidutiniškai apie 3,3 tūkst./ha), – 
šilagiris (Nc) ir mėlyngiris (Lc). Šiose augavietėse, be eglių, gerai 
želia (ypač nukirtus medyną) beržai ir drebulės, todėl dažniausiai 
formuojasi mišrūs medynai. Sausgirio (Nd) ir žaliagirio (Ld) auga-
vietėse po medyno danga eglės želia tik patenkinamai (vidutiniškai 
1,5–2,1 tūkst. vnt./ha). Šiose augavietėse gausiai želia dažnai an-
trinius medynus sudarantys beržai, drebulės, rečiau uosiai. Atkurti 
labiausiai pageidautinus eglių su plačialapiais medžiais medynus 
sudėtinga.

Plynose visų minėtų augaviečių kirtavietėse eglės želia blogai 
(aptinkama dažniausiai po keletą šimtų savaiminukų hektare ar tik 
pavienių eglaičių). Gausiai želia, ypač turtingesnėse augavietėse, 
beržai ir drebulės. Vyksta rūšių kaita.

Užpelkėjusių ir pelkinių eglių bei lapuočių medynų augavietėse 
po medyno danga želia įvairios medžių rūšys, bet pomiškis – negau-
sus. Paraisčio (Uc) ir raisto (Pc) augavietėse eglės želia nepakanka-
mai, todėl iš šio pomiškio suformuoti eglynus beveik neįmanoma. 
Nusausintose augavietėse (Ucn, Pcn) po brandžių eglynų lajomis ap-
tinkama vidutiniškai apie 4,5 tūkst. vnt./ha eglių pomiškio, todėl 
galima suformuoti mišrius eglynus su juodalksnių, uosių ir beržų 
priemaiša. Balašilio (Ub) ir raistašilio (Pb) augavietėse eglės po me-
dyno danga želia silpnai, todėl jų atžėlimo siekti netikslinga.

Plynose užmirkusių ir pelkinių augaviečių kirtavietėse eglės že-
lia silpnai. Gausiai želia beržai ir dažniausiai formuojasi beržynai su 
eglių ir kitų medžių rūšių priemaiša. Todėl natūraliai atkurti egly-
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nus tikslinga siekiant brandžiuose medynuose pakankamo eglių po-
miškio susidarymo ir taikant neplynųjų pagrindinių kirtimų būdus.

Ąžuolų žėlimas po medyno danga labai priklauso nuo augavie-
tės, medyno amžiaus, skalsumo ir rūšinės sudėties. Plynose kirtavie-
tėse jų žėlimą lemia kirtavietės amžius, sąlygojantis konkuruojan-
čios augalijos suvešėjimą, augavietės sąlygos, buvusio ir aplinkinių 
medynų rūšinė sudėtis ir amžius.

Sausgirio (Nc, Nd) augavietėse sąlygos ąžuolų pomiškiui susifor-
muoti geriausios, nors dažniausiai brandžiuose mišriuose ąžuoly-
nuose aptinkama tik 0,2–0,4 tūkst. vnt./ha ąžuoliukų. Tačiau kai 
kuriais atvejais šios augavietės grynuose ąžuolų medynuose rasta 
net 5,2 tūkst. vnt./ha ąžuolų pomiškio (Prūsaitis, 2004). Žaliagirio 
(Ld) augavietėje ąžuolų pomiškis ąžuolynuose dažniausiai retas (vi-
dutiniškai 0,5–0,8 tūkst. vnt./ha), tačiau medynų su tokiu ąžuoliu-
kų pomiškiu plotas (proc.) keletą kartų didesnis negu kitose ąžuolų 
augavietėse. Baltmiškio (Nf, Lf) augavietėse ąžuoliukai po medyno 
danga želia kiek gausiau (vidutiniškai 1,5–2,0 tūkst. vnt./ha). Kitų 
augaviečių mišriuose ąžuolynuose (mėlyngirio, šilagirio, šlapgirio) 
ąžuolų pomiškis negausus (apie 0,4 tūkst./ha), tačiau grynuose 
ąžuolų medynuose kartais aptinkama net po 1,5–1,9 tūkst. vnt./ha 
šių medelių.

Plynose kirtavietėse ąžuolai želia silpnai. Jose dažniausiai aptin-
kami pavieniai arba keletas šimtų ąžuoliukų hektare. Nors kai kurių 
augaviečių kirtavietėse aptikta net iki 4,4 tūkst. vnt./ha pirmame-
čių ąžuoliukų (Riepšas, Karazija, Prūsaitis, 2002), kertant ąžuoly-
ną atvejiniais kirtimais ir derinantis prie gausaus (4 balai) ąžuolų 
derėjimo, jau pirmais metais po kirtimo rasta net 17 tūkst. vnt./ha 
pirmamečių ąžuoliukų (Lietuvos ąžuolynai..., 1997). Laiku nepa-
šalinus konkuruojančios dėl šviesos miško augalijos, neapsaugojus 
ąžuoliukų nuo pelinių graužikų, kiškių ir elninių žvėrių pažeidimų 
jau po 2–3 metų daugelis ąžuoliukų žūna. 

Daugelis ąžuolų žėlinių kirtavietėse yra sėklinės (apie 80 proc.), 
kiti – vegetatyvinės (kelmų ataugos) kilmės. Manoma, kad dalį 
ąžuoliukų „pasėja“ kėkštai.

Ąžuolynus atkurti žėliniais galima tik taikant visą kompleksą 
žėlimą skatinančių priemonių: neplynuosius kirtimus, derinant jų 
vykdymo laiką su ąžuolų sėkliniais metais, iškertant traką ir neper-
spektyvų pomiškį (didinant žemės paviršiaus apšvietimą), supure-
nant dirvą gilėms išbyrėjus, apsaugant giles ir savaiminukus nuo 
grybinių ligų, vabzdžių, žvėrių pakenkimų ir sunaikinimo.

Uosių žėlimas. Uosiai gerai želia po medynų danga ir neplynose 
kirtavietėse visose svarbesnėse šios medžio rūšies natūralaus papli-
timo, t. y. derlingų mineralinių dirvožemių, augavietėse: žaliagiryje 
(Ld), baltmiškyje (Nf, Lf), šlapgiryje (Ld, Lf) ir palieknyje (Ud). Dau-
giausia pomiškio po brandžių 0,6–0,7 skalsumo minkštųjų lapuočių 
danga (drebulynų, po to – beržynų ir juodalksnynų), kai medynų su-
dėtyje ir gretimuose medynuose yra derančių uosių. Eglynuose uosiai 
želia silpnai. Dviardžiuose minkštųjų lapuočių su eglėmis antrajame 
arde medynuose uosių pomiškio dažnai nebūna. Tai lemia ne tik 
menkas apšvietimas, bet ir rūgšti, šiurkšti miško paklotė. 

Uosių pomiškio mažėja ir jų augimas blogėja didėjant auga-
vietės užmirkimui. N ir L hidrotopo augavietėse būna dažniausiai 
10–15 tūkst. vnt./ha uosiukų, neretai ir iki 25–35 tūkst. vnt./ha. 
Užmirkusiose augavietėse pomiškio dažniausiai būna mažiau kaip 
15 tūkst./ha. Kai kuriais atvejais baltmiškio augavietėse po medyno 
danga aptikta net iki 400 tūkst. vnt./ha, o šlapgirio – daugiau kaip 
45 tūkst. vnt./ha uosiukų. Sausesnėse augavietėse vyrauja sėklinės 
kilmės uosiukai (apie 80 proc.), užmirkusiose sėkliniai uosiukai su-
daro tik apie 50 proc., kelmų atauginės kilmės – apie 30 proc. ir 
šaknų atžalinės – apie 20 proc. Uosių pomiškio gausai ir augimui 
įtakos turi karbonatų gylis dirvožemyje. Suformuoti medyną, kurio 
rūšinėje sudėtyje vyrautų uosiai, galima tikėtis tuo atveju, kai po 
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medyno danga yra ne mažiau kaip 5 tūkst. vnt./ha uosiukų ir nėra 
žvėrių pažeidimų pavojaus. Po medžių lajomis uosiai gerai išsilaiko 
iki 10–15 metų amžiaus. Staiga apšviesti (iškirtus medyną) paunks-
nėje ilgai augę uosiukai gali nudžiūti.

Plynose kirtavietėse dažniausiai išlieka apie 60 proc. buvusio 
uosių pomiškio, bet po 20 metų kirtimo metu išsaugotas pomiškis 
sudaro dažniausiai tik 15–20 proc. viso uosių žėlinių kiekio. Kiti 
savaiminukai atsiranda daugiausia iš sėklų, jau nukirtus medyną, 
tačiau vienmečiai uosiukai dažniausiai masiškai žūna, neatlaikę žo-
lių ir minkštųjų lapuočių konkurencijos. Daugiau išlieka 2–5 metų 
uosiukų.

Uosynus atkurti žėliniais tikslinga kertant juos neplynųjų pa-
grindinių kirtimų būdais: iš pomiškio, vyresnio amžiaus nustelbtus 
uosiukus atjauninant (nukirtus laukiant ataugų) ir siekiant papil-
domo sėklinio žėlimo. Būtina kruopšti žėlinių priežiūra ir apsauga.

Beržų žėlimas. Beržai želia visose augavietėse (išskyrus kerpši-
lį), jeigu medyno sudėtyje arba netoliese yra derančių beržų. Tačiau 
tankesniuose medynuose po lajomis beržiukai išsilaiko tik 2–4 me-
tus. Gausiausiai beržų savaiminukų aptinkama mėlynšilio (Lb), pa-
raisčio (Uc) ir palieknio (Ud) augaviečių medynuose (vidutiniškai 
1,5–2,7 tūkst. vnt./ha). Kitose augavietėse – tik 0,1–0,9 tūkst./ha.

Plynose kirtavietėse beržai želia gerai, išskyrus kerpšilį, iš dalies 
ir brukniašilį. Gausūs beržų žėliniai aptinkami mėlyngirio (Lc) au-
gaviečių kirtavietėse (iki 42 tūkst./ha). Mėlynšilio, žaliagirio (Ld) 
ir baltmiškio (Nf, Lf) augaviečių 5–10 metų kirtavietėse dažniausiai 
aptinkama 14–18 tūkst. vnt./ha beržiukų. Užmirkusių ir pelkinių au-
gaviečių plynose kirtavietėse beržai želia ypač gerai. Dažniausiai ap-
tinkama 7–16 tūkst./ha beržiukų. Šių žėlinių daugumą sudaro plau-
kuotieji beržai ir karpotojo su plaukuotuoju hibridai (mišrūnai).

Beržai dėl lengvų sėklų intensyviai plinta į bemiškius plotus. 
Todėl jie kartu su pušimis yra svarbiausios rūšys, kuriomis atželia 

apleisti, anksčiau žemės ūkiui naudoti plotai. Tačiau beržynus at-
kurti žėliniais tikslinga kertant medynus plynai, kai greta augančių 
medynų rūšinėje sudėtyje yra bent 2–4 dalys derančių beržų. Kai jų 
nėra, reikėtų palikti sėklinius medžius. Taikyti žėlimą skatinančias 
priemones, ypač dirvos paruošimą.

Juodalksnių žėlimas. Visuose juodalksnynuose po medyno 
danga juodalksnių pomiškio nebūna tiek, kad pakaktų naujai me-
dyno kartai suformuoti. Brandžiuose juodalksnynuose pomiškyje 
dažniausiai aptinkama visų medyno sudėtyje esančių medžių rūšių 
savaiminukų: juodalksnių, beržų, eglių ir uosių. Tačiau juodalksniu-
kai po medžių lajomis išsilaiko tik 3–4 metus ir tik raistašilio (Pb) 
bei raisto (Pc) augavietėse, nes šių augaviečių juodalksnynuose dėl 
grupinio medžių išsidėstymo daugiau atvirų vietų.

Plynose juodalksnynų kirtavietėse juodalksniai želia iš kelmų 
ataugų. Dažniausiai tokiose kirtavietėse būna 120–390 kelmų. 
Ataugos išauga tik vidutiniškai iš pusės visų kelmų. Kuo senesnis 
medynas, tuo iš mažiau kelmų išauga ataugų. Normalaus tankio 
juodalksnynai iš kelmų ataugų nesusiformuoja, be to, ir nepagei-
dautini. Būtina siekti sėklinio žėlimo. Visose juodalksnynų kirtavie-
tėse juodalksniai iš sėklų gausiai želia tik tada, kai kertama sėkli-
niais metais žiemą, byrant sėkloms. Kitais atvejais dažniausiai želia 
nepatenkinamai. Juodalksniai blogai atželia plynose kirtavietėse, 
ištisai apaugusiose žoline augalija, taip pat kai aplinkui nėra de-
rančių medžių. Kai aplink kirtavietę auga derantys juodalksnynai, 
sėklinis žėlimas dažniausiai būna patenkinamas, ypač 1–2 metais 
po kirtimo ir iki 40–50 m atstumu nuo tų medynų. Geresnio sėkli-
nio žėlimo galima tikėtis paliekant sėklinius medžius. Esant gausiai 
žolinei dangai, būtinas dirvos paruošimas. Patenkinamų juodalks-
nių žėlinių galima tikėtis, kai prieš kirtimą medyno rūšinėje sudė-
tyje būna bent 4 dalys juodalksnių. Po mišrių juodalksnynų kirti-
mo per pirmus 5 metus plynose kirtavietėse galima aptikti net iki  
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150 tūkst. vnt./ha 1–2 metų juodalksniukų, tačiau vienodai gausiai 
želia ir beržiukai, ypač kai netoli yra derančių beržų, todėl galima 
juodalksnių kaita beržais.

Drebulių žėlimas. Drebulės po medynų danga želia silpnai. 
Gausiausias pomiškis aptinkamas žaliagirio (Ld), baltmiškio (Nf, 
Lf), šlapgirio (Ld, Lf), mėlyngirio (Lc) ir sausgirio (Nc, Nd) auga-
viečių medynuose (iki 3 tūkst. vnt./ha). Žėlinių gyvybingumas daž-
niausiai menkas. Kitų augaviečių medynuose drebulaičių būna tik 
po keletą šimtų hektare.

Plynose kirtavietėse drebulės želia vegetatyviškai, kai kertamų 
medynų rūšinėje sudėtyje yra drebulių. Turtingesnėse augavietėse 
aptinkama 10–20 ir daugiau tūkst. vnt./ha drebulaičių ir, jeigu jų 
nenuėda žvėrys arba nenukonkuruoja beržai, formuojasi drebuly-
nas. Kuo kertamo medyno sudėtyje daugiau drebulių, tuo gausesni 
jų žėliniai. 

Baltalksnių žėlimas. Baltalksniai natūraliai gerai plinta sėklo-
mis, šaknų atžalomis, kiek silpniau – kelmų ataugomis. Gausiai 
želia apleistose žemėse, pievose ir ganyklose, ypač turtingesnėse 
ir neužpelkėjusiose. Po medynų lajomis pomiškis būna negausus 
(dažniausiai mažiau nei 3 tūkst. vnt./ha baltalksniukų). Plynose 
baltalksnynų kirtavietėse atželia gerai. Vyrauja vegetatyvinis žė-
limas.

3.14. MIŠKO ŽELDINIMO IR ŽĖLIMO 
      PROJEKTO RENGIMO YPATUMAI 
      ATKURIANT IR ĮVEISIANT MIŠKĄ

Miško želdinimo ir žėlimo projektas rengiamas vadovaujantis 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais ir juose pateiktomis projektų 
tipinėmis formomis: valstybinėje žemėje – 5 priedas, privačioje že-
mėje – 6 priedas su papildomais miško želdinimo ir žėlimo projek-
to privačioje žemėje rengimo reikalavimais. Svarbesni projektavimo 
ypatumai atkuriant ir įveisiant mišką valstybinėse ir privačiose žemė-
se nurodyti minėtų nuostatų VII skyriuje „Miško želdinių ir žėlinių 
dokumentai“. Projektuotojams gali būti naudingi šių dokumentų tai-
kymo komentarai (Bitvinskaitė, 2010, 2014).

Atkuriant mišką miško želdinimo ir žėlimo projektą rengti pa-
prasčiau. Specialistams problemų dažniausiai nekyla, nes miško 
žemių dirvožemiai yra kartografuoti, atkuriamas sklypas apsuptas 
medynų, vyrauja būdinga miškui aplinka (mikroklimatas, augalija, 
gyvūnija ir kt.), sukaupta didelė miško želdinimo ir žėlimo skatinimo 
miško žemėse patirtis. Skiriasi tik miško atkūrimo projektų rengimo 
valstybiniams ir privatiems miškams procesas, detalumas, pateikia-
mos informacijos apimtis apie želdinių ir žėlinių kiekybinius ir koky-
binius rodiklius, jų priežiūros ir apsaugos priemones ir kt.

Įveisiant mišką miško želdinimo ir žėlimo projektą rengti sudėtin-
giau. Miškas įveisiamas dažniausiai ne miško, o žemės ūkyje naudo-
tose (buvusios ariamos žemės, pievos, ganyklos), pažeistose (baigti 
eksploatuoti karjerai, durpynai, užterštos ir užpelkėjusios dykvietės 
ir kt.) žemėse: nežinomi dirvožemiai, mikroklimato ir kiti gamtiniai 
bei antropogeniniai aplinkos ypatumai, todėl rengiant miško įveisi-
mo projektą jose būtinas priešprojektinis tyrimas.
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3.14.1. Priešprojektiniai želdaviečių tyrimai
Norint tinkamai apželdinti ar taikyti efektyvias žėlimą skatinan-

čias priemones, būtina įvertinti visą kompleksą aplinkos veiksnių, 
turinčių įtakos šių darbų rezultatams.

Teisiniai veiksniai reglamentuoja žemės ūkio ir kitų naudmenų 
transformavimo galimybes, miškų funkcijų prioritetus ir naudoji-
mo tvarką, biologinės įvairovės išsaugojimą ir plėtrą, laukų, vande-
nų, žmonių gyvenimo, darbo, poilsio ir kultūros paveldo aplinkos 
formavimą. Todėl pirmiausia būtina išsiaiškinti konkretaus žemės 
sklypo teisinį statusą – miško veisimo galimybę, taikomus apriboji-
mus, galimas lengvatas ir rėmimą. Svarbi ir socialinių bei ekonomi-
nių veiksnių galimos įtakos analizė, žemės savininko ar naudotojo 
tikslai, finansinis pajėgumas, organizaciniai gebėjimai ir kt. Tai gali 
nulemti konkretaus želdinimo ar žėlimo skatinimo būdo parinkimą, 
sodmenų tipą ir parametrus, želdinių įveisimo, priežiūros ir apsau-
gos technologijas. Kai trūksta lėšų, kartais pasirenkamos mažiau 
patikimos technologijos, blogesnės kokybės ir pigesnių medžių rū-
šių sodmenys, mažinamas pradinis želdinių tankis, atsisakoma miš-
rinimo su palankiau sąveikaujančiomis medžių rūšimis ir ypač su 
krūmais, numatomos nepakankamos arba neefektyvios želdinių ir 
žėlinių priežiūros ir apsaugos priemonės. Todėl įveisti želdiniai ar 
žėliniai neretai stelbiami, pažeidžiami, skursta ir net žūna.

Didžiausią įtaką miško veisimo tikslams įgyvendinti, želdinių ir 
žėlinių kokybei turi ekologinių (gamtinių ir antropogeninių) veiks-
nių galimo poveikio įvertinimas, biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
plėtros aktualijų išsiaiškinimas.

Skirtingų naudmenų sklypams (buvusioms ariamoms žemėms, 
pievoms, ganykloms, krūmynams, karjerams ar kitaip pažeistai že-
mei) dažniausiai tenka parinkti savitas miško želdinimo ar jo žėli-
mo skatinimo technologijas, medžių rūšines sudėtis, pradinį tankį, 
mišrinimo būdus, sodinimo vietų išdėstymą: skirtingos dirvožemio 

ar gruntų fizikinės, cheminės ir hidrologinės savybės, konkuruoti 
galinti augalija, gresianti erozija, ganiava, galimi ligų, vabzdžių, 
žvėrių ir gaisrų pažeidimai.

Priešprojektinius tyrimus, biotinės ir abiotinės aplinkos ypatu-
mų vertinimą, ploto kartografavimą gali atlikti miškotvarkos ar že-
mėtvarkos specialistai. Savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo že-
mėtvarkos schemose nurodytos ir miškų veisimo galimybės.

Rengiant konkretaus sklypo miško želdinimo ir žėlimo projek-
tą būtina įvertinti: augavietės sąlygas – dirvožemio derlingumą, 
drėgmės režimą, litologiją, struktūrą (galimą suplūkimą), grun-
tinių vandenų gylį bent jau iki 1–2 m, nustatyti konkuruojančios 
augalijos agresyvumą, suvelėnėjimo laipsnį, užsikrėtimą kenkėjais 
(grambuoliais, sprakšiais ir kt.), grybinėmis ligomis. Ypač svarbu 
numatyti natūralaus apžėlimo mišku galimybes, atsižvelgiant į ne-
toliese esančio miško rūšinę sudėtį ir amžių, įvertinti sklype augan-
čius miško žėlinius, galimus želdinių ir žėlinių pažeidimus (taršą, 
ganiavą, žvėrių gausą, gyvenviečių ir komunikacijų linijų artumą, 
gaisrų pavojų) ir kt. Tai privalo žinoti visi diplomuoti miškininkai. 
Jos aprašytos įvairiuose teisės aktų rinkiniuose, žinynuose, nuosta-
tuose, vadovėliuose, rekomendacijose.

Želdavietės ar želvietės dirvožemių tipus projektų rengėjai gali 
nustatyti pagal žemės informacinės sistemos (www.geoportal.lt) 
duomenis, prilygindami juos miško augavietėms, vadovaudamiesi 
leidiniu „Miško augaviečių tipai“ (2006). Nustatyti galimus vabz-
džių, grybinių ligų, žvėrių ar kitų gyvūnų, gaisrų pažeidimus ir pro-
jektuoti apsaugos nuo jų priemones reikia vadovaujantis šio žinyno 
5 skyriaus nurodymais, leidiniais „Miško apsaugos vadovas“ (2000), 
„Miško patologija ir apsauga“ (2007), Aplinkos ministerijos tvirti-
namomis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis, taip pat LR Vy-
riausybės tvirtinamomis Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis 
ir kt. Tačiau visi priimami sprendimai turi būti tikslinami natūroje, 
ypač svarbu pasitikslinti, ar tinkamai identifikuotas dirvožemis, ka-
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sant profilius bent iki 1 m gylio. Detalesniems priešprojektiniams 
tyrimams galima taikyti leidinyje „Miško ekologija ir miškotyra: au-
galijos tyrimo metodai“ pateiktas metodikas (Ozolinčius, 2008).

3.14.2. Biologinės įvairovės išsaugojimas ir plėtra
Rengiant miško želdinimo ir žėlimo projektus, biologinė įvairovė 

želdavietėse ir želvietėse turi būti įvertinta geosisteminiu, ekosis-
teminiu, rūšiniu ir genetiniu lygmenimis. Galima naudotis leidinio 
„Biologinės įvairovės išsaugojimas miškonaudoje“ (2006) reko-
mendacijomis.

Geosisteminiu lygmeniu biologinės įvairovės išsaugojimo ir plė-
tros problemos savivaldybių teritorijose sprendžiamos miškų išdės-
tymo žemėtvarkos schemose. Tačiau ir rengiant konkrečių žemės 
sklypų miško želdinimo ir žėlimo projektus galima prisidėti prie 
strateginių vietovės kraštovaizdžio tvarumo ir biologinės įvairovės 
plėtros tikslų vykdymo:

- integruoti (pagal galimybes) projektuojamus želdinius į ekolo-
ginius koridorius, jungiančius atskirus miškų masyvus;

- mažinti atstumus tarp gretimų pamiškių;
- didinti pamiškių ilgį, formuojant netaisyklingos formos skly-

pus.

Ekosisteminiu lygmeniu:

- plačiau panaudoti natūralaus miško žėlimo galimybes;
- dirvą ruošti laikantis nustatytų reikalavimų, stengiantis mini-

maliai pažeisti želdavietės aplinką (reljefą, dirvožemį, hidro-
loginį režimą, augaliją ir kt., nesukelti dirvožemio erozijos ar 
ją stabdyti);

- vengti grynų želdinių: didesniuose sklypuose veisti kitų medžių 

ir krūmų vietinių rūšių, ypač „daugiatikslių“, biogrupes (paša-
rinių gyvūnijai, vaistinių, vaisinių, dekoratyvinių ir kt.);

- palikti neapželdintas aikšteles, juostas pakelėse, šalia prieš-
gaisrinių juostų, prie griovių ir kt., kuriose galėtų natūraliai 
augti vietiniai žoliniai augalai ir krūmai.

Rūšių lygmeniu:
- pirmenybę teikti mišriems, daugiaardžiams želdiniams su ver-

tingų vietinių krūmų (gudobelių, paprastųjų erškėčių, šer-
mukšnių, kadagių, lazdynų ir kt.) traku;

- ekosistemų apsaugos ir apsauginiuose miškuose naudoti tik 
vietinės kilmės medžių ir krūmų rūšių sodmenis, rekreacinės 
paskirties teritorijose – atsparias rekreaciniam poveikiui vieti-
nes medžių ir krūmų rūšis;

- sklypų pakraščiuose sodinti tik vietines medžių ir krūmų rūšis: 
prie kelių, griovių, upių želdinti „daugiatikslių“ medžių rūšis 
(L, Ą, K, O, Kr, Tr, V, G, Šm ir kt.);

- vandens telkinių apsaugos teritorijose pirmenybė teikiama miš-
riems su Ą, U, K, L, O, Kr, V ir kt. želdiniams, juose neturėtų 
vyrauti eglės.

Genetiniu lygmeniu:

- sėklininkystės srityje biologinės įvairovės plėtros aktualių pro-
blemų galimi sprendimai aprašyti šio žinyno 1 skyriuje;

- miškams želdinti sėklos renkamos sėkliniais metais nuo ne ma-
žiau kaip 50 medžių objektuose, įtrauktuose į Lietuvos miško 
sėklinės bazės sąvadą;

- ekosistemų apsauga miškuose (nepasisekus natūraliam atsikū-
rimui, želdinti galima tik sodmenimis, išaugintais iš to paties 
ar gretimo medyno sėklų);

- naudojant sėklas ir sodmenis būtina laikytis medžių rūšių kil-
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mių rajonavimo reikalavimų;
- nederlingose sausose ir pelkinėse augavietėse (pvz., kerpšilių, 

tyrašilių) naudoti sodmenis, išaugintus iš analogiškose auga-
vietėse surinktų sėklų;

- nerekomenduotinas miško žėlimas iš šaknų atžalų ir kelmų 
ataugų;

- miško žemėse nerekomenduotina naudoti hibridinius sodme-
nis, klonuotą ir genetiškai modifikuotą selekcinę sodinamąją 
medžiagą, išskyrus plantacinius želdinius, veisiamus ne miško 
žemėse;

- želdinant ne miško žemėse naudoti mikorizuotus sodmenis;
- miško želdiniams, veisiamiems miško ir ne miško žemėje, tręšti 

negalima naudoti nuotekų dumblo, išskyrus plantacinius žel-
dinius, veisiamus ne miško žemėje. 

3.15. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ 
      PROJEKTAVIMO IR VEISIMO YPATUMAI 
      ĮVAIRIOS PASKIRTIES TERITORIJOSE

Svarbiausi kriterijai, nulemiantys miško įveisimo būdą ir techno-
logijas, – agrarinio kraštovaizdžio miško želdinių kategorija ir želda-
vietės (augavietės) sąlygos. Skiriamos šios svarbesnės agrarinio kraš-
tovaizdžio miško želdinių kategorijos:

1) ūkinės ir gamybinės paskirties želdiniai;
2) apsauginiai laukų želdiniai;
3) želdiniai palei vandens telkinius;
4) gyvenviečių, sodybų miško želdiniai, kurių plotas ne mažesnis 

kaip 0,3 ha, o plotis – 20 m;
5) sanitariniai-higieniniai želdiniai;
6)  rekreaciniai želdiniai;
7) kitos paskirties želdiniai (konservacinės – rezervatų ir draus-

tinių bei rekuperacinės paskirties – atkuriamų gamtos išteklių 
plotai ir kt.).

Pirmoji iš pateiktų miško želdinių kategorijų atitinka ūkinių  
(IV gr.) miškų reglamentą, 2–5 kategorijos – apsauginių (III gr.), 6 ka-
tegorija – specialiosios paskirties rekreacinių (II B gr.), 7 kategorija – 
rezervatų ir ekosistemų apsaugos (I ir II A gr.) miškų reglamentus.

Ūkiniams (IV gr.), apsauginiams (III gr.) ir rekreaciniams (II B gr.) 
miškams, veisiamiems žemės ūkiui nenaudojamose žemėse, tinkami 
miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologiniai modeliai pateikti 
3.5 skyriuje.
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3.15.1. Ūkinės ir gamybinės paskirties teritorijos
Šiems miško želdiniams priskiriami želdiniai, veisiami ūkinės 

paskirties teritorijose, ir plantaciniai miško želdiniai, veisiami ne 
miško žemėse. Jie veisiami laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų reikalavimų. Prioritetas teikiamas kokybiškos medienos 
ir kitų miško produktų auginimui, tačiau būtina atsižvelgti į biolo-
ginės įvairovės ir tvarių ekosistemų išsaugojimo bei daugiatikslio 
miško naudojimo principinius reikalavimus ir siekti, kad ir ūkiniai 
miškai kuo geriau atliktų apsaugines ir kompensacines kraštovaiz-
džio funkcijas.

Svarbesni miško veisimo technologiniai ypatumai:

- plotuose, kuriuose buvo naudojama sunki žemės dirbimo tech-
nika ir dirvožemio tūrio masė iki 40–50 cm gylio didesnė kaip 
1,6 g/cm3 arba negiliai slūgso ortšteino, ortzando sluoksniai, 
būtinas gilusis purenimas, tačiau normalaus drėgnumo dirvože-
miuose, kai minėtų požymių nėra, gilaus arimo reikėtų vengti;

- prioritetas teiktinas mišriems miško želdiniams;
- spygliuočių želdiniai veistini retesni, naudojant mikorizuotus 

sodmenis arba sodmenis, išaugintus iš šakninei pinčiai atsparių 
genotipų medžių sėklų.

Plantaciniai miško želdiniai veisiami naudojant intensyvias tech-
nologijas, siekiant medienos ir kitų produktų išauginimo gerų eko-
nominių rezultatų. Jų veisimo, priežiūros, apsaugos ir naudojimo 
ypatumai aprašyti 4 skyriuje.

3.15.2. Apsauginės laukų teritorijos
Apsauginės paskirties laukų želdinių išdėstymas derinamas su 

aplinkiniais miškais, agrariniais želdynais ir kitais kraštovaizdžio 
komponentais. Jų tinklas sudaro palankesnį mikroklimatą žemės 
ūkio kultūrų plotuose, saugo dirvožemį nuo erozijos ir defliacijos, 
teikia prieglobstį paukščiams, vabzdžiams, žinduoliams, sudaro są-
lygas trumpalaikiam poilsiui. Pagal vietovės reljefą jie skirstomi į 
kalvotų žemių ir lygumų apsauginius želdinius. Pagal pagrindinę 
funkciją jie gali būti:

- stabdantys vandens eroziją;
- stabdantys vėjo eroziją (defliaciją);
- gerinantys dirvožemio vandens režimą; 
- gerinantys mikroklimatą;
- saugantys žemės ūkio kultūras nuo nepalankių aplinkos veiks-

nių;
- gerinantys biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio tvarumą. 

Dažniausiai apsauginiai laukų želdiniai atlieka visą kompleksą 
naudingų funkcijų.

Pagal užimamo ploto dydį jie skirstomi į masyvus, gojus arba 
giraites, grupes, juostas, gyvatvores, pavienius medžius ir įvairius 
tarpusavio derinius. Agrarinių želdinių funkcijų efektyvumą galima 
apibrėžti dviem kriterijais:

- pagal atstumą tarp natūralios arba natūralizuotos augalijos 
objektų (miško želdinių, pelkių, pievų, vandens telkinių pa-
krančių);

- pagal miško ir lauko ekotonų perimetrą konkrečiame plote.

Šie miško želdiniai ne tik gerina aplinkinių laukų mikroklima-
tą, saugo nuo erozijos, bet ir yra daugybės paukščių, vabzdžių, žin-
duolių rūšių buveinė, naudingi ir žemės ūkio požiūriu, nes naikina 
daugelį kultūrinių augalų kenkėjų. Todėl svarbu, kad įvairių dydžių 
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agrariniai želdiniai kontaktuotų vieni su kitais arba atstumas tarp 
jų būtų ne didesnis kaip 300 m. Tai sudarytų palankias sąlygas gy-
vūnijai migruoti. Miško ir lauko ekotonai reikšmingi ir tuo, kad jie 
neutralizuoja arba kompensuoja daugelį nepalankių antropogeni-
nių veiksnių.

Apsauginių želdinių išdėstymo tankis priklauso nuo reljefo ir dir-
vožemio. G. Pauliukevičius, J. Kenstavičius (1995) rekomenduoja 
šiuos atstumus tarp želdinių bei miško ir lauko ekotono perimetrą:

- kalvotuose plotuose, kuriuose vyrauja smėlis, žvyras, priesmė-
lis ir lengvas priemolis, būtina išsaugoti esamus ir ne rečiau 
kaip kas 400 m želdinti naujus želdinius;

- kalvotuose plotuose, kuriuose vyrauja vidutinis ir sunkus prie-
molis ir molis, – ne rečiau kaip kas 600–800 m;

- lygiuose plotuose, kuriuose vyrauja smėlis, žvyras, priesmėlis ir 
lengvas priemolis, – ne rečiau kaip kas 300 m, dominuojančių 
pavasarinių vėjų kryptimi – ne rečiau kaip kas 600 m, statmena 
jai linkme;

- lygiuose plotuose, kuriuose vyrauja vidutinis ir sunkus priemo-
lis ir molis, – ne rečiau kaip kas 500–800 m.

Naujus miško želdinius rekomenduojama įveisti šiose vietose:

- mažai kalvotuose (kauburiuotuose) plotuose, kai šlaitai ne il-
gesni kaip 50 m, želdintinos smulkios stačiašlaitės kalvos arba 
atskiri stačiausi (10–15°) jų šlaitai;

- vidutiniškai kalvotose vietose, kai šlaitų ilgis 50–150 m, želdin-
tinos labai nuplaunamos ir nupustomos šių šlaitų viršūnės ir 
viršutinės šlaitų dalys;

- labai kalvotuose, daubotuose plotuose, kai šlaitai ilgesni kaip 
150 m, želdintinos: tiesiuose šlaituose – viršūnės ir viršutinės 
šlaitų dalys, išgaubtuose šlaituose – viršūnės ir vidurinės šlaitų 
dalys, įgaubtuose šlaituose – viršūnės ir viršutinės šlaitų dalys, 
įgaubtuose išgaubtuose šlaituose – viršutinės jų dalys;

- sudėtinguose šlaituose – stačiausios intensyviausiai nuplauna-
mos ir nupustomos šlaitų dalys.

Naujų pamiškių projektuotojai ir želdintojai turėtų stengtis, kad 
jos būtų panašios į natūralias, užimtų kuo mažesnį plotą ir turėtų 
kuo ilgesnes sąlyčio su laukais linijas:

- kalvotuose plotuose su lengvais dirvožemiais kiekviename 15–
20 ha lauke turėtų būti ne mažiau kaip 1 400–1 600 m pamiš-
kių (ekotonų);

- kalvotuose plotuose su sunkiais dirvožemiais kiekviename 45–
50 ha lauke – ne mažiau kaip 2 800–3 200 m pamiškių;

- lygumose su lengvais dirvožemiais kiekviename 30–35 ha lau-
ke – ne mažiau kaip 1 800–2 200 m pamiškių;

- lygumose su sunkiais dirvožemiais kiekviename 60 ha lauke – 
ne mažiau kaip 2 800–3 000 m pamiškių (ekotonų).

Visais atvejais rekomenduojama ištisai apželdinti mišku šlaitus, 
statesnius kaip 15°, veisti želdinius vandens telkinių apsauginėse 
juostose, prie esamų arba suprojektuotų kraštovaizdžio elementų: 
melioracijos griovių, bendrojo naudojimo ir ūkio vidaus kelių, šliu-
zų, vandens siurblinių, gamybinių centrų, gyvenviečių, skirtingų 
žemėveikslių ir perspektyvinių sėjomainų laukų sandūrų, kaimynų 
žemių ribų ir kt.

Parenkant agrariniams želdiniams tinkamas medžių ir krūmų 
rūšis reikia atsižvelgti į Lietuvos teritorijos dendrologinį zonavimą. 
Apsaugines laukų juostas rekomenduojama veisti iš 3–5 medžių ir 
krūmų eilių, kuriose aukštesnės kaip 25 m medžių rūšys (tikslinės 
pagal dirvožemį) sudarytų 10–20 proc., aukštesnės kaip 15 m (pa-
galbinės) medžių rūšys – 30–40 proc., krūmai ir medeliai iki 15 m 
aukščio – 40–60 proc. Juostos neturėtų būti platesnės kaip 15 m, 
nes tokio pločio jos būtų neprapučiamos, jų pločio didinimas nedi-
dina jų efektyvumo.
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3.15.3. Teritorijos palei vandens telkinius
Šie želdiniai dažniausiai sudaro vandens telkinių apsauginę zoną 

arba juostą. Jie saugo vandenis nuo įvairių teršalų, sutvirtina sta-
čius šlaitus, saugo juos nuo erozijos. Per potvynius upių slėniuose 
želdiniai sulaiko stambesnius nešmenis, o per ledonešius apsaugo 
krantus nuo ardymo, sudaro palankų terminį režimą žuvų nerštui 
vandenyje ir kt. (Karazija, Vaičiūnas, 2000).

Pagal atliekamas funkcijas ir formavimo ypatumus želdiniai 
skirstomi į (Pauliukevičius, Kenstavičius, 1985):

- paupių;
- paežerių;
- palei dirbtinius vandens telkinius.

Palei upes, tekančias plačiais, giliais slėniais, turi būti saugomos 
ir želdinamos dvi apsauginės miško želdinių juostos: viena – palei 
upės vagą, kita – palei pagrindinius slėnio šlaitus. Pirmoji juosta 
turi atitikti pakrantės pylimų zonos plotį. Aktyvios šoninės erozijos 
ruožuose apsauginė juosta turi būti plačiausia – 30–40 m. Statesni 
kaip 8–10° upių slėnių šlaitai turi būti apželdinti miško augalija. Jie 
turi dengti ir 10–15 m pločio prieššlaitinės slėnio dalies atkarpą.

Apsauginės miško želdinių juostos palei viršutinę slėnio šlaito 
briauną formuojamos pagal šlaitų statumą ir jų stabilumą. Palei 
stačius (>20°) eroduojamus, taip pat griovų nuošliaužų veikiamus 
šlaitus jos turi būti ne siauresnės kaip 50 m. Jei šlaitai stabilūs, lau-
kų nuolydis į upę mažas arba jo nėra, pakanka 5–20 m pločio virš-
šlaitinių juostų.

Mažų upelių krantus nuo dirbamų laukų turėtų skirti iki 5 m plo-
čio, o sausinimo griovius – 2–3 m pločio apsauginės juostos. Esant 
didesniam gretimo lauko nuolydžiui, juostos platinamos.

Ežerų šlaitai su smėlio dirvožemiais dažniausiai būna apaugę 
mišku. Lėkštesni šlaitai su priemolio ir molio dirvožemiais iš da-

3.15.4. Pakelių teritorijos
Pakelių miško želdinių svarbiausios funkcijos:

- natūralus kelio įsiliejimas į kraštovaizdį;
- kelio trasos, komunikacijų linijų ir įrengimų apsauga;
- eismo saugumo sąlygų gerinimas;
- eismo patogumo, sanitarinių-higieninių ir estetinių sąlygų ge-

rinimas;
- trumpalaikio poilsio sąlygų gerinimas;
- aplinkinių teritorijų apsauga nuo transporto taršos.

Svarbiausi veiksniai, lemiantys želdinių rūšinės sudėties, struk-
tūros, išdėstymo ir įveisimo technologijų parinkimą:

lies dirbami, todėl labai svarbu apželdinti apatinę (priekrantinę) ir 
viršutinę jų dalis. Viršutinėje šlaitų dalyje būtinos 15– 20 m pločio 
želdinių juostos, o jeigu dėl erozijos pradeda formuotis griovos, tai 
tokiose vietose virš griovų viršūnių būtina įveisti 25–30 m pločio 
želdinių juostą. Visi statesni kaip 10–12° ežerų šlaitai turėtų būti 
apželdinti mišku.

Miško želdiniai palei dirbtinius vandens telkinius gali būti vei-
siami virš šlaito briaunos, šlaite ir pakrantėje. Virššlaitiniai želdi-
niai, kaip ir analogiški želdiniai prie upių ir ežerų, turi būti tankios 
miško juostos, grupės ar net masyvėliai. Lėkštuose šlaituose veisti-
nos 10–12 m pločio ažūrinės juostos, o stačiuose šlaituose – net 30– 
40 m pločio neprapučiamos konstrukcijos juostos.

Tarp miško ir vandens būtina palikti pievą, vingiuotų formų pra-
ėjimus visų tipų želdiniuose.

Medžių ir krūmų rūšys vandens telkiniams apželdinti parenka-
mos atsižvelgiant į panašiose augavietėse natūraliai augančių miš-
kų rūšinę sudėtį ir jų išsidėstymą atskirose krantų reljefo elementų 
dalyse (Karazija, 1988).
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- kelio trasos padėtis kraštovaizdyje ir jo kategorija;
- želdinių paskirtis ir funkcija;
- pylimų ir iškasų šlaitų nuolydis, ilgis ir ekspozicija;
- dirvožemio ir grunto granuliometrinė sudėtis bei hidrologinės 

savybės;
- socialinės ir ekonominės sąlygos.

Projektuojant ir veisiant pakelių miško želdinius reikėtų vado-
vautis Apsauginių kelių želdinių įveisimo ir priežiūros rekomenda-
cijomis (1998).

Sudarant želdinimo darbų eilę, daugiausia dėmesio reikėtų skir-
ti eroduojamiems sankasų ir iškasų šlaitams apželdinti. Toliau turė-
tų būti apželdinamos pakelės prie gyvenviečių, taip pat želdiniais 
išryškinami staigūs kelio posūkiai ir kitos pavojingos vietos.

Pakelėse gali būti įveisiami miško masyvai, giraitės, grupės, juos-
tos ir pavieniai medžiai bei krūmai.

Veisiant bet kokius želdinius prie kelio išskirtinos 3 augalijos zonos:

- prie pat kelio – žolinės augalijos arba žemaūgių (iki 1 m) krū-
mų zona;

- krūmų zona;
- medžių zona.

Medžius galima sodinti ne arčiau kaip atstumu, kuris lygus mak-
simalaus greičio konkrečiame kelio ruože ir koeficiento 0,2 sandau-
gai, tačiau ne arčiau kaip 15 m nuo kelkraščio. Tolygiai išdėstytų 
medžių ir krūmų (juostų, alėjų, gyvatvorių) nereikėtų sodinti kal-
votose vietovėse, kur kraštovaizdis labai įvairus, arti yra natūraliai 
išaugusių medžių grupių, žemėveikslių kontūrai sudėtingi, kelio 
trasa vingiuota, greta miškai. 

Juostinius želdinius geriau sodinti vienoje kelio pusėje. Pakelių 
juostos neturi varginti vairuotojų dažna įspūdžių kaita. Šis ciklas 
turi pasikartoti ne dažniau kaip 3 sekundžių intervalu. Properšos 
juostose turi būti kas 130–200 m (priklauso nuo leistino transpor-

to greičio). Kelių posūkiai gali būti paryškinami stambiais, ryškių 
spalvų ar formų medžiais, pasodintais išorinėje posūkio pusėje ties 
dešine kelio eismo juosta.

Bet kokie želdiniai neturi trukdyti komunikacijų linijų funkcijoms.
Želdiniai negali užimti daugiau kaip 1/5 bendro kelio ruožo il-

gio. Krūmai sodinami įvairaus dydžio, bet dažniau didelėmis 50–
100 m ilgio grupėmis, ypač kelio pylimų ir iškasų šlaituose. Medžių 
grupės, giraitės ar masyvėliai gali užimti nuo 100 m iki 1 000 m 
ilgio pakelės ruožus. Juos tikslinga suskaidyti properšomis, paįvai-
rinti laisvai išdėstytomis aikštelėmis.

Kuo statesni ir ilgesni pylimų ir iškasų šlaitai, taip pat kuo di-
desnis erozijos pavojus, tuo didesnę šlaitų dalį būtina apsodinti me-
džiais ir krūmais.

Siekiant apsaugoti kelius nuo sniego, užpustomuose ruožuose 
gali būti veisiamos tankios konstrukcijos želdinių juostos arba gyva-
tvorės, bet ne arčiau kaip 50–120 m nuo kelio. Atstumas priklauso 
nuo reljefo ir vyraujančių vėjų greičio.

Teršalus sulaikančios juostos sodinamos ne mažesniu kaip 15– 
20 m atstumu nuo važiuojamosios dalies.

Apželdinant pakeles sankryžose turi būti užtikrintas matomumas.
Medžių ir krūmų rūšys turi atitikti dirvožemio sąlygas, būti at-

sparios užterštam orui ir dirvožemiui, atitikti funkcinę paskirtį. 
Šalia druska barstomų kelių reikia sodinti atsparesnius šiai taršai 
lapuočius.

3.15.5. Gyvenviečių ir sodybų teritorijos
Gyvenviečių ir sodybų želdinių, kurių plotas ne mažesnis kaip 

0,3 ha, o plotis – kaip 20 m, svarbiausios funkcijos – ne vien apsau-
ginės, bet ir rekreacinės, estetinės, kultūrinės. Kaimo gyvenviečių 
želdinius sudaro gyvenamosios aplinkos, gamybinių objektų ir ža-
liųjų zonų želdiniai.
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Gyvenamosios aplinkos želdynai gali būti:

- bendrojo naudojimo (parkai, sodai, skverai, gatvių želdiniai);
- individualaus naudojimo (sodybų sodai su rekreacinėmis zono-

mis ir apsauginiais želdiniais).

Gamybinių objektų želdynai: specialūs želdiniai – fermų, cechų 
apsauginės juostos, želdiniai trumpalaikiam poilsiui ir kt.

Žaliųjų zonų želdiniai: žaliųjų zonų miškai (miško parkai, sani-
tarinių apsaugos zonų miškai, specialiosios paskirties želdiniai).

Želdiniai projektuojami ir tvarkomi vadovaujantis kraštovaiz-
džio architektūros principais (Jakovlevas-Mateckis, 2003; Ūkio 
kraštovaizdžio tvarkymas, 1998).

3.15.6. Sanitarinės-higieninės paskirties teritorijos
Sanitarinių-higieninių miško želdinių paskirtis – izoliuoti žmo-

nių gyvenimo, darbo ir poilsio teritorijas nuo aplinką teršiančių 
šaltinių (kvapų, nuodingų medžiagų, triukšmo, dulkių ir kt.). Šios 
kategorijos želdiniams gali būti priskiriami ir tie želdiniai, kuriuos 
numatoma įveisti vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų teritori-
jose.

Siekiant izoliuoti žmonių gyvenimo, darbo ir poilsio teritorijas 
nuo aplinką teršiančių šaltinių (fermų, cechų, kuro ir cheminių me-
džiagų sandėlių), pakanka įveisti dvi 10–15 m pločio juostas ter-
šiančio objekto teritorijoje arba vieną tankią 25–30 m pločio juostą. 
Jos nebūtinai turi būti griežtų geometrinių formų, geriau kai bent 
jau išorinė jų dalis primena laisvai vinguriuojančias pamiškes.

Vandenviečių apsauginiai želdiniai turi palaikyti švarų dirvos 
paviršių ir užtverti kelią gyvuliams ir pašaliniams žmonėms. Todėl 
apsauginės zonos vidinės juostos išorinėje dalyje rekomenduotina 
įveisti žiedinę ypač tankios konstrukcijos ir sunkiai praeinamą žel-
dinių juostą. Kraštinėse eilėse sodinami dygliuoti medžiai ir krūmai.

3.15.7. Rekreacinės teritorijos
Miško želdinių ir žėlinių projektavimo ir įveisimo ypatumai 

rekreacinės paskirties teritorijose aprašyti 3.5.4 skyriuje ir vadovė-
lyje „Rekreacinė miškininkystė“ (Riepšas, 2012).

Konservacinės ir rekuperacinės paskirties teritorijose mišką 
želdinti galima laikantis šių teritorijų planavimo dokumentuose ir 
tvarkymo nuostatuose nurodytų reikalavimų ir tik pagal specialius 
projektus.
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PLANTACINIAI
SUMEDĖJUSIŲ 

AUGALŲ ŽELDINIAI

4.1. PLANTACINIŲ ŽELDINIŲ VEISIMO 
     TIKSLAS IR PASKIRTIS

Sumedėjusių augalų plantaciniai želdiniai veisiami pagal inten-
syvias technologijas, siekiant greitai gauti medienos (energetinės ir 
cheminiam perdirbimui žaliavos, plokščių gamybai, medienos sor-
timentams) ar nemedieninės produkcijos. Jie taip pat atlieka gam-
tosaugines, sanitarines-higienines funkcijas, sudaro sąlygas pelnin-
gai panaudoti žemės ūkiui netinkamus plotus, baigtus eksploatuoti 
ir rekultivuotus durpynus ir karjerus, nutekamųjų vandenų dumblo 
ir šiukšlių sąvartynus.

Pagal paskirtį sumedėjusių augalų plantaciniai želdiniai skirsto-
mi į dvi grupes:

1) plantacinius želdinius medienai auginti;
2) spec. paskirties plantacinius želdinius nemedieninei produk-

cijai gauti.
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Plantacinius želdinius medienai auginti (Gradeckas, 1997; Ly-
gis ir kt., 2007) galima suskirstyti į atskiras grupes pagal auginimo 
laiką (rotacijos ilgį), o grupių viduje – pagal galutinio naudojimo 
paskirtį:

- trumpos rotacijos (<15 m.) plantaciniai želdiniai:
a) kurui (energetinės plantacijos),
b) medienos masei (cheminiam perdirbimui, plokštėms);

- vidutinės rotacijos (15–30 m.) PMŽ (fanerai, popiermedžiams, 
pjautinei medienai);

- ilgos rotacijos (>30 m.) PMŽ (popiermedžiams, pjautinei pro-
dukcijai).

Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, plantaciniams miško 
želdiniams priskiriami miškai, kuriuose taikant spartaus auginimo 
technologijas auginami greitai augančių medžių rūšių medynai. Jų 
kirtimo amžius turi būti ne mažesnis kaip 15 metų.

Spec. paskirties želdinių plantacijas (Gradeckas, 1997; Ba-
čkaitis, 2008) galima skirstyti į:

- miško sėklines;
- maistinių ir vaistinių medžių ir krūmų;
- medingųjų medžių ir krūmų;
- techninės žaliavos (pynimo bei rauginei žaliavai gauti);
- kalėdinių medelių;
- pašarines plantacijas žvėrims ir paukščiams.

Tų pačių greitai augančių medžių rūšių kirtimų rotacija gali būti 
skirtinga. Dažnai tos pačios medžių rūšys gali būti auginamos ir ku-
rui, ir medienos produktams.

Plantacijose kurui medžiai ir krūmai priklausomai nuo rūšių daž-
niausiai išdėstomi labai glaudžiai, jų kirtimo rotacija trumpesnė.

Plantacijose medienai (priklausomai nuo pageidaujamos pro-

dukcijos) kultivuojamos medžių rūšys išdėstomos rečiau, jų kirtimų 
rotacija ilgesnė.

4.2. BENDRIEJI PLANTACINIŲ ŽELDINIŲ 
      VEISIMĄ RIBOJANTYS VEIKSNIAI

Sumedėjusių plantacinių želdinių veisimui įtakos turi politiniai 
ir teisiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai bei technologiniai 
ir ekologiniai veiksniai. 

Politiniai ir teisiniai veiksniai. Vadovaujantis Miško atkūrimo 
ir įveisimo nuostatais plantaciniai miško želdiniai gali būti augina-
mi tik tuose plotuose, kuriuose prieš tai miškas neaugo. 

Plantacinių želdinių negalima veisti prie melioracijos griovių, 
elektros linijų, geležinkelių ir kelių, vandens telkinių pakrančių 
apsaugos juostose, natūraliose pievose ir ganyklose ir kt., laikantis 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Melioracijos statinių 
techninės priežiūros taisyklių, Lietuvos Respublikos saugomų teri-
torijų įstatymo ir saugomų teritorijų tvarkymą reglamentuojančių 
teisės aktų.

Pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus, įveisiant mišką ar 
plantacinius želdinius medžiai nuo gretimo žemės ūkio paskirties 
žemės savininko sklypo ribos turi būti projektuojami ir sodinami ne 
arčiau kaip 15 m atstumu, krūmai – ne arčiau kaip 6 m atstumu. Šio 
atstumo galima nesilaikyti, kai miško ar plantaciniai želdiniai ribo-
jasi su mišku, kitais miško želdiniais ar žėliniais, numatomu apžel-
dinti sklypu arba gretimo žemės sklypo savininkai raštu patvirtina 
sutinką, kad miškas ar sumedėjusių augalų plantaciniai želdiniai 
būtų sodinami mažesniu atstumu nei nurodytasis.

Įveisiant vidutinės ar ilgos apyvartos plantacinius želdinius (ku-
rie bus auginami ilgiau nei 15 metų) reikia įvertinti, ar teritoriją 
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galima apželdinti pagal Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių 
ir kitų teisinių aktų reikalavimus, iš Nacionalinės žemės tarnybos 
gauti leidimą veisti plantacinį mišką, parengti miško želdinimo ir 
žėlimo projektą, o įveisus želdinius – pakeisti žemės naudmenų su-
dėtį Nekilnojamojo turto registre.

Ekonominiai veiksniai. 
Nusprendus auginti plantacinius želdinius reikia realiai įvertin-

ti teritorijos derlingumą, tinkamas auginti rūšis, optimalų rotacijos 
ilgį (nusistatant, kad karklai bus kertami kas 3 metai, o medžiai – 
kas 15–30 metų), produkcijos nuėmimo ir pardavimo galimybes bei 
galimą pelną (orientuojantis į apie 2 kartus mažesnį nei maksimalų 
bandomuosiuose želdiniuose gaunamą produkcijos kiekį).

Energetinių plantacijų veisimas ekonomiškai apsimoka, kai 
gluosnių vidutinis metinis biomasės prieaugis ne mažesnis kaip 8 t 
sausos masės arba 10–12 t orasausės masės iš 1 ha per metus. Tarp 
gamybos sąnaudų didžiausią dalį sudaro derliaus nuėmimo išlai-
dos – apie 60 proc. visų išlaidų per 25 metų laikotarpį. Jos gali būti 
sumažintos naudojant našesnę techniką derliui nuimti ir mažinant 
transportavimo atstumą iki vartotojo. Plantacinių želdinių mecha-
nizavimas atsiperka didelėse (5–10 ha ir didesnėse) komercinės pa-
skirties plantacijose.

Nėra pastovių užauginamos medienos supirkimo kainų. Skirtin-
gų supirkėjų mokama kaina skiriasi 2–3 kartus. Sunkiai prognozuo-
jamas ir kainų kitimas ateityje.

Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Žmonių nuostatos, tradici-
jos, išsilavinimas, amžius ir kt. netiesiogiai, bet labai stipriai veikia 
plantacinių želdinių (ypač karklų energetinių plantacijų) auginimo 
rezultatus.

Technologiniai veiksniai. Šiuo metu plantacijų veisimą stabdo:

- maži veisiamų plantacijų plotai;
- nepatogi dislokacinė padėtis (nėra patogaus privažiavimo, di-

delis atstumas iki drožles superkančių katilinių);
- trūksta patirties, kvalifikuotų vadybininkų ir darbininkų;
- trūksta informacijos, metodinių patarimų ir rekomendacijų;
- trūksta kokybiškos dauginamosios medžiagos (ypač ilgesnės 

rotacijos želdiniams veisti).

Ekologiniai veiksniai. Skiriamos trys šių veiksnių grupės:

1) abiotiniai veiksniai (klimato: temperatūra, krituliai, vėjas; 
edafiniai: dirvožemio derlingumas, mechaninės savybės, 
cheminė sudėtis, pH ir kt.; topografiniai: reljefas, šlaito sta-
tumas ir ekspozicija);

2) biotiniai veiksniai (fitogeniniai (ligos); zoogeniniai: vabz-
džiai, žvėrys ir kt.);

3) antropogeniniai veiksniai (tarša, gaisrai, melioracija ir kt.).

Veisiant plantacijas svarbu kompleksiškai įvertinti, kurie eko-
loginiai veiksniai turės didžiausią teigiamą ir neigiamą įtaką pasi-
rinktos medžių ar krūmų rūšies auginimui nuo jos pasodinimo iki 
nupjovimo ir numatyti priemones, kaip tuos veiksnius maksimaliai 
išnaudoti arba išvengti neigiamos jų įtakos.

Pagal Lietuvos klimato sąlygas plantaciniuose miško želdiniuose 
gali būti bandomi auginti įvairūs spygliuočiai (10–15 rūšių), kietie-
ji lapuočiai (3–4 rūšys) bei minkštieji lapuočiai (15–20 rūšių). Vis 
dėlto apie daugelio šių rūšių medynų augimo ypatumus ir produkty-
vumą Lietuvoje dar nepakanka informacijos, todėl šiuo metu pers-
pektyviausiais laikytini hibridiniai maumedžiai, hibridiniai alksniai 
ir hibridinės drebulės, kurių rotacijos periodas apie 20–30 metų.
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4.3. PLOTŲ PARINKIMAS IR PARUOŠIMAS  
     PLANTACINIAMS ŽELDINIAMS VEISTI

4.3.1. Plotų parinkimas
Vienas svarbiausių kriterijų – dirvožemio našumas. Plantacinius 

miško želdinius, ypač naudojant genetiškai pagerintą dauginamąją 
medžiagą, tikslinga auginti tik derlingų dirvožemių, t. y. didesnio 
našumo, augavietėse. Pagal drėgmės sąlygas tinkamiausios N ir L 
hidrotopų augavietės. 

Sodinant gluosnius (karklus) žemės ūkio paskirties žemėse ener-
getiniais ar vytelių auginimo tikslais žemės ūkio naudmenos į miš-
ko naudmenas netransformuojamos, todėl žemės derlingumo balas 
neturi reikšmės.

Sodinant vidutinės ir ilgos rotacijos plantacinius želdinius žemės 
ūkio naudmenos transformuojamos į miško, todėl pagal Miško įvei-
simo ne miško žemėje taisykles medžius galima sodinti ten, kur dir-
vožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai arba jeigu (plantacinis) 
miškas įveisiamas:

- požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio 
karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai 
sustabdyti bei kitose teritorijose, atsižvelgiant į gretimų teritorijų 
ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;

- žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, 
vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;

- apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, 
nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose 
su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėju-
siuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naud-
menų plotuose.

Siekiant deramai įveisti plantacinius želdinius būtina ištirti au-
galams prieinamų maisto medžiagų kiekį dirvožemyje, t. y. atlik-
ti agrocheminę dirvožemio analizę specializuotose laboratorijose. 
Rekomenduojama kreipti dėmesį ne tik į makroelementų (N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Na, Si, Al), bet ir į mikroelementų (Mn, B, Zn, Cu, Mo, 
Co, I) kiekį dirvožemyje.

Tyrimų mėginiams pakanka paimti po 1 kg iš 20–25 cm gylyje 
esančios žemės. Kai žemės plotas 10 ha ir didesnis arba kai dirvože-
mis labai nevienalytis, reikia ištirti keletą mėginių.

Gluosniai reiklesni dirvožemio drėgmei negu kiti žemės ūkio 
pasėliai. Geriausiai jie auga smėlžemiuose, kai pH 5,5–7,0, lengvai 
įsavinamo fosforo >41 mg/kg dirvožemio, kalio >81 mg/kg dirvo-
žemio, gruntinis vanduo ne žemiau kaip 1 m. Plantacijoms tinka ir 
priemoliai bei molžemiai. Durpžemiuose šie želdiniai ekonomiškai 
pasiteisina tik tręšiant nuotekų dumblu ar pelenais.

Energetiniams, o iš dalies ir plantaciniams miško želdiniams taip 
pat netinka plotai, kuriuose:

- dirvožemiai suslėgti ar su armens padu;
- gruntinis vanduo sekliau nei 30 (40) cm arba giliau kaip 2,5– 

3 m;
- užmirkstančios, bet kuriuo sezono metu apsemiamos, užpelkė-

jusios žemės;
- nėra A horizonto arba jis plonesnis kaip 8 cm;
- pH šaknų zonoje <4,5 ar >8,5; kalvagūbriai, kalvos, kopos, 

šlaitai statesni kaip (7) 15 proc.

Kai kurios karklų rūšys (pvz., krantinis gluosnis, purpurinis kar-
klas) dažnai nukenčia nuo pavasarinių šalnų, todėl jų nereikia so-
dinti tokiose vietose (lomose, baigtuose eksploatuoti durpynuose), 
kuriose dažnai pasireiškia vėlyvosios pavasarinės šalnos.

Mažuose, netaisyklingos formos laukuose nepatogu nuimti der-
lių, taip pat nelabai tinkami ir maži laukai, apsupti miškų, kuriuose 
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gausu medžiojamų žvėrių.
Energetinių želdinių sklypų konfigūraciją tikslinga nustatyti 

tokią, kad želdinių eilės nebūtų ilgesnės kaip 200 m (dėl žaliavos 
išvežimo patogumo, kad prikrovus priekabas nereikėtų apsisukti), 
būtų priderintos prie kelių, melioracinio tinklo ir kitų technologinių 
reikalavimų.

Tarp sklypų kvadratų daromi 3–4 m pločio keliai, o aplink plan-
taciją 5–6 m pločio kelias (lauko galuose rekomenduotina palikti 
7–8 m pločio neapsodintą plotą traktoriui, kombainui ar kitoms ma-
šinoms apsisukti).

Parenkant vietą gluosnių vytelių auginimo plantacijai rei-
kia žiūrėti, kad teritorijoje būtų derlingi priesmėliai, priemoliai ar 
durpiniai dirvožemiai (daugelio priesmėlyje augančių karklų der-
lius būna 1,2–2,4 karto didesnis nei smėlyje), pH 5–6, pratekantis 
gruntinis vanduo (0,8–1 m gylyje), lygus reljefas (iki 5° nuolydžio 
pietiniai šlaitai).

Plotas turi būti gerai apšviestas (netinka pamiškė, ypač šiaurinė 
jos pusė).

Kalėdiniams medeliams auginti reikia parinkti palyginti der-
lingas ir drėgnas, laidžias dirvas. Sunkūs moliai ir priemoliai nere-
tai būna užmirkę, juose užauga prastesnės kokybės medeliai.

Daugelis kėnių yra šalto ir drėgnoko klimato medžiai, todėl jie 
geriau auga mūsų pajūrio zonoje, nuo šaltų rytinių vėjų bei saulės 
kaitros apsaugotose vietose.

Hibridiniai maumedžiai (Larix x eurolepis Henry bei L. x euro-
lepis Henry x L. decidua Mill.) geriausiai auga, kai sąlygos panašios 
į tinkamas europiniams maumedžiams, tik reikia didesnio dirvos 
drėgnumo. Nc augavietėje sparčiausiai auga hibridiniai maume-
džiai su vyraujančiais europinio maumedžio požymiais, Lc – su vy-

raujančiais japoninio maumedžio požymiais.

Gauruotieji (hibridiniai) alksniai (Alnus x hybrida A. Braun 
ex Rchb.) ne tik gerai auga tuose pačiuose dirvožemiuose, kaip ir 
juodalksniai ar baltalksniai, bet jiems tinka ir mažiau derlingi dir-
vožemiai.

Drebulės hibridų (Populus tremuloides Michx. x Populus tremu-
la L.) želdiniams veisti tinkamiausi vidutinio derlingumo ir derlin-
gi, normalaus drėgnumo ir laikinai užmirkstantys rišlūs smėliai ar 
smėlingi priemoliai ant negiliai (iki 1,5 m) slūgsančio podirvio, 
priemolių ar molių dirvožemiai Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf augavietėse 
(šlapesnėse vietose augimas apie 2 kartus prastesnis). Plantacijoms 
veisti tinka gerai nusausinti Pcn, Pdn augaviečių dirvožemiai.

 
4.3.2. Plotų paruošimas

Svarbesni darbai yra želdavietės pagerinimas ir racionalus dir-
vos įdirbimas.

Želdavietės pagerinimas – tai techninė ir (ar) biologinė meliora-
cija, nepageidaujamos žolinės ir (ar) sumedėjusios augalijos naiki-
nimas, akmenų rinkimas, kelmų rovimas, tręšimas ir kt.

Dirva sausinama plotuose, kuriuose vegetacijos pradžioje grun-
tinio vandens lygis – ne giliau kaip 25 cm. Sausinimo tinklo para-
metrai (griovių gylis, atstumas tarp jų) turi būti tokie, kad gruntinis 
vanduo būtų giliau kaip 40 cm vegetacijos sezono pradžioje. Įren-
gus magistralinius griovius bei pralaidas griovių ir kelių susikirtimo 
vietose, atliekama papildoma melioracija ir keliai tiesiami plantaci-
jos viduje.

Dirvos praturtinimas maisto medžiagomis (sideralinis pūdymas, 
tręšimas) gali būti taikomas:
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- bent metus iki plantacijos įveisimo auginami lubinai, seradėlės, 
rapsai, kurie užariami blizgančių anksčių ir ankštarų fazėje. Jie 
dirvožemį praturtina, bet ekonomiškai nepasiteisina;

- rudenį tręšiama perpuvusiu mėšlu (20–30 t ha–1), kompostu 
(30–45 t ha–1) arba žemapelkių durpėmis, tačiau didelėse plan-
tacijose tai daryti sunku;

- rudenį tręšiama nuotekų dumblu (400 t ha–1) laikantis LAND 
20–2001 reikalavimų;

- rudenį tręšiama mineralinėmis trąšomis: P – (30) 60 kg ha– 
1 v. m., K – 80 kg ha–1 v. m.;

- rudenį plotas pakalkinamas 2–3 t ha–1 kalkių (ištyrus dirvožemio 
pH). Kalkinti tinka klintmilčiai, dolomitmilčiai, degtos, gesintos 
kalkės ir kt. Gera kalkinė žaliava yra skalūnų pelenai, turintys 
pakankamai mikroelementų;

- tręšiama iš medienos atliekų pelenų pagamintomis kietosiomis 
granulėmis, dirvožemyje tirpstančiomis iki 20 metų. Augalai 
mineralines medžiagas įsisavina po truputį, o išplauti jų negali 
net stipriausias lietus.

Nepageidaujama žolinė ar sumedėjusi augalija sunaikinama her-
bicidais ar kitomis agrotechninėmis priemonėmis.

Mažiau produktyvius, apleistus (dirvonuojančius) plotus arba 
mažai naudojamas pievas, ganyklas, skirtas energetiniams ar plan-
taciniams miško želdiniams auginti, reikia pradėti ruošti sodini-
mui dar vasarą (birželio pabaigoje–liepos viduryje). Pirmiausia 
nušienaujama, pašalinama arba susmulkinus paskleidžiama sena 
augalija. Ataugus žolėms iki 10–15 cm aukščio, jos nupurškiamos 
sisteminiu herbicidu „Roundup“ (4 valandos prieš lietų, kai oro 
temperatūra 10–20°C ir dirvoje pakanka drėgmės). Praėjus 2–3 sa-
vaitėms nuo purškimo, dirva ištisai suariama 25 (40) cm gyliu. Su-
arta dirva lėkščiuojama, akėjama. Jei po kelių savaičių vėl atauga 
piktžolės, rekomenduojama pakartotai purkšti „Roundup“, o plotą 

pakartotinai suarti 25–30 cm gyliu, kultivuoti ir akėti.
Nespėjus atlikti paruošiamųjų darbų vasarą arba rudenį ir norint 

gluosnius sodinti jau kitą pavasarį, būtina naikinti piktžoles. Atidė-
jus dirvos ruošos ir piktžolių naikinimo darbus iki pavasario, gluos-
niai gali būti pasodinti per vėlai, dėl to labai pablogėja jų prigijimas 
ir augimas.

Norint pasiekti geriausių rezultatų ir sumažinti laukų eroziją, ga-
lima iš rudens pasėti žiemkenčius. Kadangi pavasarį dirva dar kartą 
ariama ir kultivuojama, aparti žiemkenčiai – gera trąša, pagerinanti 
dirvožemio struktūrą.

Efektyviai šalinant piktžoles prieš įveisiant plantaciją užtikrina-
mas gluosnių plantacijos produktyvumas visą jos gyvavimo laiko-
tarpį. Glifosatais („Roundup“, „Glyfos“, „Dalgis“, „Rodeo“, „Ran-
ger“, „Uragan“ ir kt.) galima nupurkšti ir jau apsodintą lauką, kol 
medelių pumpurai dar neišsprogę.

Ruošiant dirvą būtina pašalinti kliūtis (stambesnius akmenis, 
kelmus ar pan.), kurie vėliau gali trukdyti mechanizuotiems dar-
bams plantacijoje.

Santykinai derlingų ir derlingų normalaus drėkinimo ir laikinai 
užmirkstančių dirvožemių sklypuose geriausiu pripažintas dirvos 
paruošimas ištisinėmis juostomis arba diskretiškais mikropakili-
mais, o nesant kliūčių (ypač energetiniams augalams auginti) – iš-
tisai suariant.

Dirvos paruošimas gali būti derinamas su žolinės augalijos nai-
kinimu. Visos medžių ir krūmų rūšys teigiamai reaguoja į ištisinį 
dirvos suarimą, net jeigu dirvožemis lengvos granuliometrinės su-
dėties, o jo struktūra gera. Dirvos įdirbimas tamsiu paros metu apie 
25 proc. sumažina žolinės augalijos gausą, lyginant su dirvos įdirbi-
mu šviesiu paros metu.

Dirvos paruošimo hibridinių drebulių želdiniams ypatumai. 
Geriausias dirvos paruošimo būdas žemės ūkiui naudotose žemėse –  
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ištisinis arimas 25–30 cm gyliu, alternatyvūs būdai – dirvos ruoši-
mas riekėmis, kauburėliais (užmirkstančiose želdavietėse), norma-
laus drėgnumo dirvose – ir vagomis.

Ištisai ariama plūgais 25–30 cm gyliu rugpjūtį–rugsėjį. Labai 
piktžolėtos dirvos purškiamos raundapu birželio pabaigoje ar lie-
pos pradžioje, o jas suarus papildomai lėkščiuojamos rugsėjo mė-
nesį. Ruošiant vagomis, jų gylis – 0,1 m, plotis – ne mažiau kaip  
0,7 m. Sutankintas poarmenio sluoksnis purenamas plokščiapjū-
viais purentuvais iki 0,6 m gylio.

Laikinai užmirkstančiuose dirvožemiuose dirva ruošiama 25– 
40 cm storio ir ne mažesnio kaip 50 cm pločio riekėmis. Taip pat kas 
10–20 metrų gali būti išariamos drenuojančios vagos.

4.4. VIDUTINĖS IR ILGOS KIRTIMŲ ROTACIJOS 
     PLANTACINIŲ MIŠKO ŽELDINIŲ 
     (MEDIENOS MASEI IR PJAUTINIAMS 
     SORTIMENTAMS) VEISIMO YPATUMAI

4.4.1. Medžių rūšys
Ilgesnės kirtimų rotacijos plantacinių miškų našumui užtikrinti 

būtina parinkti tokias medžių rūšis, kurios atitinka šiuos reikala-
vimus:

- gerai tinka pagal dirvožemio sąlygas;
- produkuoja daug medienos (daug ir stambių stiebų);
- ypač intensyviai auga jauname amžiuje;
- atsparios kenkėjams ir ligoms; gerai atitinka klimato sąlygas 

  (atsparios šalnoms);
- geros medienos kokybės.

Vidutinės ir ilgos kirtimų rotacijos plantaciniuose miško želdi-
niuose Lietuvoje gali būti auginami įvairūs greito augimo spygliuo-
čiai: pušys (5 rūšys), eglės (2), maumedžiai (6), pocūgės (2); kie-
tieji lapuočiai: raudonieji ąžuolai, platanalapiai klevai, miškinės 
trešnės; minkštieji lapuočiai: beržai (2 rūšys), alksniai (3), drebu-
lės ir tuopos (10), gluosniai (3). Nemažos jų dalies auginimas šiuo 
metu yra rizikingas dėl galimų klimato veiksnių, ligų pakenkimų, 
taip pat dėl abejotino pranašumo prieš vietines rūšis ar dėl genetiš-
kai pagerintos dauginamosios medžiagos trūkumo.

Kaip galimai perspektyviausios rūšys, vidutinės kirtimų rotacijos 
plantaciniams miško želdiniams šiuo metu rekomenduojami pla-
čiažvyniai (hibridiniai) maumedžiai, pusantrahibridžiai maume-
džiai, gauruotieji (hibridiniai) alksniai ir hibridinės drebulės.

Plačiažvynis (hibridinis) maumedis (Larix x eurolepis Henry) 
1904 m. išaugintas Škotijoje iš sėklų, surinktų nuo japoninių mau-
medžių, augusių kartu su europiniais maumedžiais. Lietuvoje pra-
dėtas auginti nuo 1930 m.

Pusantrahibridį maumedį (L. x eurolepis Henry x L. decidua 
Mill.), sukryžminę plačiažvynį ir europinį maumedžius, 1957 m. 
išaugino Lietuvos selekcininkai (Раманаускас, 1983). Jų sukurtas 
plačiažvynio ir japoninio maumedžio hibridas (L. x eurolepis Henry 
x L. leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord.) mažiau perspektyvus.

Gauruotasis (hibridinis) alksnis (Alnus x hybrida A. Braune x 
Rchb.) – savaiminis juodalksnio ir baltalksnio hibridas. Pavieniui 
pasitaiko Lietuvos miškuose.
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Hibridinės drebulės (P. tremuloides Michx. x P. tremula L.) iš-
vestos 1920 m. Vokietijoje, sukryžminus drebules ir smulkiadantes 
tuopas (kanadines drebules). Lietuvoje tyrimai su jomis pradėti 
1965 m. Šiuo metu tai populiariausias plantacijų medis, bet dėl for-
muojamų menkų šaknų sistemų jų ateitis (ypač vėjams atviruose 
žemės ūkio plotuose) neaiški (Girinas, 2013).

4.4.2. Dauginamosios medžiagos auginimas
Hibridiniai ir pusantrahibridžiai maumedžiai dažniausiai au-

ginami iš sėklinėse miško medžių plantacijose surinktų sėklų, kurių 
daigumas – apie 62 proc. Nuo atskirai augančių medžių surinktų 
sėklų daigumas (savidulkos) – tik apie 3 proc. Iš hibridų medynuose 
surinktų sėklų išauginti medeliai auga blogiau nei pirmoji hibridų 
karta. Skiepijant prigijimas – 94–97 proc.

Gauruotųjų (hibridinių) alksnių žalių gyvašakių įsišaknijimas – 
15–18 proc., atskirų medžių panaudojant augimo stimuliatorius  
(50 mg l–1 heteroauksino) – iki 46 proc., šiltnamiuose – iki 80 proc.

Natūraliai juodalksnio ir baltalksnio hibridizacijai ir sėklų gavy-
bai labiausiai trukdo šių alksnių žydėjimas ne vienu metu (baltalks-
nis žydi 1–2 savaitėmis anksčiau nei juodalksnis). Be to, juodalksnio 
žiedus apdulkinus baltalksnio žiedadulkėmis, sėklų daigumas labai 
mažas – 1,5–1,7 proc. Daug geresnių rezultatų sulaukiama, kai mo-
tininis medis – baltalksnis. Dauginant sėklomis, geriausias jų daigu-
mas (>50 proc.) gaunamas sukryžminus juodalksnį su gauruotuo-
ju (hibridiniu) alksniu. Gauruotųjų (hibridinių) alksnių tarpusavio 
kryžminimosi palikuonys augimo sparta nepasižymi (Кундзиньш, 
1969). Įvairiais būdais skiepytų gauruotųjų (hibridinių) alksnių so-
dmenų prigijimas – 38–50 proc.

Hibridinės drebulės dauginamos vegetatyviniu būdu: in vitro 
metodu ir gyvašaknėmis, taip pat ir sėklomis. Šių drebulių daugi-
namoji medžiaga in vitro metodu masiškai pradėta auginti LAMMC 
Miškų institute nuo 2009–2010 m. (nors bandomieji želdiniai Kė-
dainių miškų urėdijoje įveisti dar 2004 m.). Tai labiausiai paplitęs 
drebulių dauginimo būdas. Deja, šiuo metu Lietuvoje dauginamas 
tik vienas ar du klonai, o kiti įvežami iš Latvijos, Estijos, Suomijos. 
Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, 
vieno klono želdiniai šiose plantacijose negali užimti didesnį kaip  
1 ha plotą. Esant didesniam nei 2 ha plantacinių želdinių plotui, 
turi būti sodinami bent 3 klonų medeliai.

Dauginant gyvašaknėmis, vos tik išėjus pašalui, iki pumpurų 
brinkimo imamos 2 metų ir vyresnių medelių 0,3–1,5 cm skers-
mens šoninės šaknys. Jos sukarpomos 3 cm atkarpomis, sudeda-
mos į polietileno maišus arba sumaišomos su durpėmis ir iki so-
dinimo saugomos drėgnuose vėsiuose rūsiuose, kur temperatūra 
neviršija 4°C.

Gyvašaknės sodinamos į lysves šiltnamiuose arba į konteine-
rius. Lysvėse gyvašaknės dedamos horizontaliai, viena prie kitos 
eilutėmis, tarp eilučių paliekant 1 cm tarpus. Po to užberiamos 3 
cm storio substrato sluoksniu. Į konteinerius (0,35 l) gyvašaknės 
gali būti smeigiamos ir vertikaliai: tai neturi įtakos jų įsišakniji-
mui. Pasodintos gyvašaknės gausiai laistomos. Esant palankioms 
sąlygoms, gali įsišaknyti net 95 proc. gyvašaknių.

Sėklos sunoksta ir renkamos balandžio pabaigoje. Renkami dar 
neišsiskleidę žirginiai su šakutėmis. Sėklos atskiriamos nuo plau-
kelių kuokštų, išvalomos, išdžiovinamos ir supilamos į sandariai 
užsukamus stiklainius. Stiklainiai iki pavasarinės sėjos pradžios 
laikomi šaldytuve –7–5°C temperatūroje. Priklausomai nuo sėklų 
sunokimo ir sausumo, jų daigumas – 60–90 proc. Išėmus iš šaldy-
tuvo jos tą pačią dieną turi būti sėjamos. Sėklos gali būti sėjamos 
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ir neišvalius pūkų, tik jie turi būti kiek pertrinami. Tokiu atveju 
sėjama kuo smulkesniais gumulėliais.

Drebulių sėklinės kilmės sodmenys gali būti auginami atviro 
grunto daigyne arba šiltnamyje. Atviro grunto palankiomis oro są-
lygomis pavyksta išauginti 70–90 vnt. 60–90 cm aukščio sėjinukų  
1 m2. Šiltnamiuose 1 m2 galima išauginti 120–140 vnt. medelių.

Drebulių sėklas būtina sėti lysvėse į griovelius. Sėjama gegužės 
20–30 d., šilčiausiomis dienomis. Į kiekvieną m2 lysvės būtina išsėti 
400–450 vnt. sėklų. Pasėjus sėklos nemulčiuojamos. Po sėjos 3 sa-
vaites trunkančioje įsikūrimo fazėje, kol sėjinukai išleidžia ketvir-
tus lapelius, būtina laistyti dažnai, bet negausiai. Vėliau, sėjinukų 
intensyvaus augimo fazės metu, laistymo norma sumažinama. Nuo 
rugpjūčio vidurio būna grūdinimo fazė, kurios metu laistoma retai. 
Rekomenduojama sėjinukus iškasti kuo anksčiau pavasarį (kovą–
balandį), nes drebulių pumpurai sprogsta anksti. Drebulių sėjinu-
kai gana jautrūs persodinimui.

4.4.3. Veisimo technologijos

Plantaciniuose želdiniuose sodinami 1–2 (3) metų hibridinių 
maumedžių sodmenys pasižymi geru prigijimu ir išlikimu. Kai tin-
kama priežiūra nuo konkuruojančios žolinės augalijos, želdiniuose 
geriau prigyja ir auga 1 metų sėjinukai, tačiau dėl ilgesnio augimo 
periodo kartais nuo rudeninių šalnų apšąla viršūnės.

Apie 36 proc. medelių hibridų želdiniuose yra genetinis brokas 
(kreivi, storesnėmis šakomis nei tėvinės rūšys), juos ugdymo kirti-
mų metu būtina pašalinti, o želdinant reikia į tai atsižvelgti ir 1 ha 
sodinti didesnį nei optimalus medelių kiekį.

Optimalus hibridinių ir pusantrahibridžių (L. x eurolepis 
Henry x L. decidua Mill.) maumedžių želdinių tankis – 750– 

1 000 vnt. ha–1, bet atsižvelgiant į prigijimo, išlikimo ir genetinio 
broko nuostolius reikėtų sodinti apie 1 200–1 600 vnt. ha–1 (3x2–
2,5 m). Pusantrahibridžių maumedžių želdiniuose perspekty-
viausi medžiai su vyraujančiais europinio maumedžio požymiais 
(Туминаускас, Раманаускас, 1983). 

Mišriuose medynuose antrame arde turėtų augti unksmę pa-
kenčiančios rūšys, padedančios maumedžiui valytis nuo šakų ir 
duodančios papildomą medienos tūrį. Galima mišrinti su maža-
lapėmis ir didžialapėmis liepomis, paprastaisiais klevais (liepų ir 
klevų šaknų išskyros teigiamai veikia maumedžių augimą), eglė-
mis, bukais, baltalksniais, lazdynais. Nors literatūroje nurodoma, 
kad maumedžius geriausia mišrinti su juodalksniais, vis dėlto šla-
pesnėse dirvose juodalksniai maumedžius gali pralenkti augimu į 
aukštį, be to, pastebėta, kad iki 20 metų amžiaus juodalksnių tei-
kiamas azotas maumedžių augimui turi mažai įtakos (Gradeckas, 
Malinauskas, 2005).

Gauruotuosius (hibridinius) alksnius reikėtų sodinti dvime-
čiais sodmenimis, 1,5x1,5 m atstumais (4 400 vnt. ha–1), vėliau in-
tensyviai ugdyti, atrenkant geriausius individus.

Hibridinės drebulės sodinamos ne mažesniais kaip 30 cm aukš-
čio (iki 1,5 m) 1 metų sėjinukais (Suchockas, Pliūra, Bartkevičius, 
2013). Kai kirtimų rotacija – 25 metai, pradinis želdinių tankis – 
apie 1 250–1 500 vnt. (atstumai 4–3,5x2 m), kai 15–20 metų –  
3 000–1 500 vnt. ha–1 (atstumai 2–2,5x1,5–2 m). Želdiniai veisiami 
gryni ar mišrūs (nusprendus auginti drebules 30–35 metus) su juo-
dalksniais ar eglėmis (Malinauskas, Urbaitis, 2006).

Sodinama iki pumpurų sprogimo pradžios, o su uždara šaknų 
sistema – ir vasarą. Rankiniu būdu per dieną žmogus gali pasodinti 
500–800 drebulaičių. Sodinama pusiau cilindriniais ar paprastais 
kastuvais, vengiant šaknų patrumpinimo, nes drebulės gana jau-
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trios persodinimui. Hibridinių drebulių sodinimas 4x4 m (625 vnt. 
ha–1) ar dar didesniais atstumais Lietuvoje (skirtingai nei šiltesnio 
klimato šalyse) turėtų nepasiteisinti.

4.4.4. Agrotechninė priežiūra ir apsauga
Pirmaisiais auginimo metais rekomenduotina apie pasodintus 

visų medžių rūšių želdinius (2–3 kartus per vasarą) pašalinti kon-
kuruojančią augaliją, jei silpnai auga – patręšti, naikinti ligas ir ken-
kėjus. Antraisiais ir trečiaisiais metais rekomenduojama žoles nai-
kinti 2 kartus per sezoną. 

Visų vidutinės ir ilgos kirtimų rotacijos plantaciniuose miško žel-
diniuose auginamų medžių rūšių dėl gerokai trumpesnio augimo 
laikotarpio šakos nenusivalo, todėl jas reikia genėti. Kadangi sto-
resnių šakų vietos po genėjimo apauga per 4–10 metų, reikia kuo 
anksčiau pradėti genėti, kol šakelės plonos: lajos apatinės dalies nu-
genėjimas (20–25 proc.) medžių augimo nepablogina arba net pa-
gerina. Genėjimas pagerina medienos kokybę ir padidina kainą, bet 
tikslinga genėti tik medžius-lyderius (pvz., 400 vnt. ha–1), kuriuos 
planuojama auginti iki pagrindinio kirtimo. Genima motoriniais 
šakų genėtuvus su smulkiais grandinės dantukais, bet ne kirviais 
anksti pavasarį. 

Hibridiniai maumedžiai atsparūs maumedžių vėžiui ir kitoms 
grybinėms ligoms, kenkėjams ir nepalankiems aplinkos veiksniams, 
tačiau juos būtina tvoromis ar individualiomis apsaugomis apsau-
goti nuo kanopinių žvėrių.

Gauruotuosius (hibridinius) alksnius mažiau nei juodalksnius 
pažeidžia vidaus puvinys, kuris iki 30 metų pasireiškia tik medienos 

4.4.5. Plantacijų naudojimas ir ekonominis  
įvertinimas

Plačiažvyniai (hibridiniai) maumedžiai iki 30–40 metų auga 
sparčiau už europinius ir japoninius maumedžius. Trisdešimties 
metų amžiaus šie maumedžiai būna 22–25 m aukščio, 26–32 cm 
skersmens ir sukaupia apie 400 m3 ha–1 tūrį. Plantacijose tikslinga 
kirsti apie 35 (40) metų amžiaus plačiažvynius maumedžius.

Pusantrahibridžiai (L. x eurolepis Henry x L. decidua Mill.) mau-
medžiai sparčiausiai auga iki 20 metų, vėliau augimas sparčiai lėtė-
ja. Medynai 1 300–2 000 vnt. ha–1 pradinio tankio 25 metų amžiuje 
būna 23 m vidutinio aukščio, 23–25 (38) cm vidutinio skersmens 
ir sukaupia 550–580 m3 ha–1 tūrį (vidutinis metinis prieaugis –  
iki 23 m3 ha–1) (Дарашкевичюс, 1988). Plantacijose tikslinga kirsti 
25–30 metų amžiaus maumedžius. Pagal augimo spartą ir medynų 
tvarumą tai perspektyviausia plantacinių želdinių rūšis Lietuvoje. 

spalvos pasikeitimu. Kai kurių medelių žievę plantacijose ragais gali 
nudraskyti stirninai (Кундзиньш, 1969).

Mažas hibridines drebules, esant lietingiems orams, puola įvai-
rios grybinės ligos, todėl gali tekti purkšti fungicidais. Jų lapus ap-
ninka tuopiniai, drebuliniai lapgraužiai, gluosniniai verpikai. Hibri-
dines drebules reikia apsaugoti ir nuo smulkiųjų graužikų, aptepant 
repelentais (nuo žemės iki 20 cm aukščio) ar kitomis priemonėmis 
(pvz., naikinant žolę), tvoromis – nuo kiškių, kanopinių žvėrių ir 
netgi bebrų. Pradiniuose augimo etapuose drebules gali tekti rišti 
prie kuolų, kad neišverstų vėjas (Suchockas, Pliūra, Bartkevičius, 
2013).
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Maumedžio mediena rinkoje (rąstinių namų statyboje) apie 2 kar-
tus brangesnė nei pušies.

Gauruotieji (hibridiniai) alksniai už baltalksnius ir juodalks-
nius auga sparčiau iki 30 metų. Atsižvelgiant į kamienų parametrus 
ir einamojo prieaugio kulminaciją, tinkamiausias hibridinio alksnio 
kirtimo amžius – apie 35 metai, kai medynai pasiekia bent 20–22 m 
aukštį, 25–26 cm skersmenį ir sukaupia apie 320–380 m3 ha–1 tūrį 
(Кундзиньш, 1969).

Hibridinių drebulių želdinių (tankis – 1 000–3 000 vnt. ha–1) 
vidutinis aukštis 23 metų amžiuje – 22–24 m, skersmuo –  
19–24 cm, tūris – 180–310 m3 ha–1, 30 metų amžiuje tikėtinas  
330–490 m3 ha–1 tūris. Nepaisant didelio šios rūšies produktyvu-
mo, dėl palyginti nedidelės medienos kainos, neatsparumo vėjams, 
intensyvių ir ilgą laiką besitęsiančių žvėrių pažeidimų ir brangios 
apsaugos jų veisimas Lietuvoje rizikingas. Daugiau informacijos 
apie hibridinių drebulių plantacijų veisimą pateikta V. Suchocko,  
A. Pliūros, E. Bartkevičiaus (2013) ir kt. publikacijose.

4.5. ENERGETINIŲ PLANTACIJŲ VEISIMO 
      YPATUMAI

4.5.1. Augintinos medžių ir krūmų rūšys

Plantacijų našumui užtikrinti būtina parinkti medžių ir krūmų 
rūšis, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- gerai atitinka dirvožemį;

- gerai dauginasi vegetatyviškai;
- per kuo trumpesnį laikotarpį išaugina kuo didesnį biomasės 

kiekį;
- išlaiko ilgą atžėlimo pajėgumą po kelių derliaus nuėmimo ro-

tacijų;
- atsparios kenkėjams ir ligoms; gerai atitinka klimato sąlygas 

(atsparios šalnoms);
- tinkami medienos kokybės rodikliai: energetinė vertė, drė-

gmės kiekis.

Gluosnių klonai, naudojami kaip biofiltrai vandenvalos nuosė-
doms utilizuoti, dar turi atitikti ir šiuos kriterijus:

- tolerantiški (atsparūs) kenksmingam sunkiųjų metalų povei-
kiui;

- ypač gerai biomasėje kaupia aplinkai kenksmingus sunkiuo-
sius metalus.

Šiuo metu tinkamiausiomis energetiniams želdiniams veisti 
Lietuvoje pripažintos šios vietinės ir atvežtinės gluosnių rūšys, 
veislės ir klonai (Noreika, 2012):

- gluosnio žilvičio klonai 9822 ir 9817 (Lietuva), veislė ’Tor-
dis‘ (Švedija) ir veislės ’Americana‘ klonai 9872 ir 9876 (Len-
kija);

- ilgalapio gluosnio klonas 9977 (Lietuva);
- Šverino gluosnių veislė ’Tora‘ (Švedija).

Tikėtina, kad perspektyvi gali būti į Lietuvą naujai atvežta, 
Lenkijoje gerai užsirekomendavusi, švedų sukurta veislė ’Inger‘ 
(krantinio ir žilvičio gluosnių hibridas).

Gluosnių ir tuopų išsilaikymas nupjovus – 95–100 proc., bal-
talksnių – apie 80–90 proc. Alksniams tinkamesnis 9–12 metų 
rotacijos ciklas, todėl energetiniams želdiniams auginti jie ne-
tinkami. Netgi drebulėms bei jų hibridams su tuopomis taikytina  
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5–10 (15) metų rotacija, nes vykdant kirtimus kas 2–3 metai me-
delių masės savikaina būna labai aukšta. Dažnas plantacijos pjovi-
mas greitai sumažina auginamų medžių atauginę galią.

4.5.2. Dauginamosios medžiagos ruoša
Gluosnių plantacijos veisiamos sumedėjusiomis gyvašakėmis. 

Gyvašakės ruošiamos pavasarėjant (sausio–balandžio mėn.) – svar-
bu jas nupjauti iki pumpurų sprogimo (vegetacijos pradžios). Gy-
vašakės gali būti ruošiamos ir rudenį, lapams nukritus (pasibaigus 
vegetacijai), tačiau gyvašakių laikymas šaldytuvuose 1,4–5,1 karto 
pablogina įsišaknijimą, todėl geriausia jas ruošti prieš pat sodinimą.

Gyvašakės ruošiamos iš 2–7 metų amžiaus (motininėse) plan-
tacijose išaugintų gluosnių vienmečių atžalinių ūglių. Sodinamajai 
medžiagai parenkami tik stipriausi ir gyvybingiausi atžaliniai ūgliai 
(stiebai) iš sveikų, grybinių ligų ar mechaniškai nepažeistų augalų 
krūmų.

Gyvašakėms ruošti geriausiai tinka ½ vienmečio ūglio (storga-
lys), nes maksimalaus įsišaknijimo zona dažniausiai yra vidurinėje 
ir apatinėje ūglio dalyse.

Iš dvimečių ar senesnių stiebų ruošti gyvašakes nepatartina, nes 
kuo stiebas senesnis, tuo mažesnė jo įsišaknijimo zona. Sodinant 
iš viršutinės ūglio dalies paruoštomis gyvašakėmis gaunamas 1,5– 
2 kartus mažesnis biomasės derlius (Noreika, 2012). 

Gyvašakių skersmuo turėtų būti ne mažesnis kaip (5) 8 mm vir-
šūnėje ir 8–25 mm apatinėje dalyje. Plonesnių nei 8 mm stiebų ne-
rekomenduojama naudoti, nes jie lengviau pažeidžiami sodinimo 
metu bei sunkiau atsilaiko sausros periodu. Geriausiai auga ir di-
džiausias derlius gaunamas sodinant 18–20 (25) cm ilgio gyvaša-
kes. Galima sodinti ir trumpesnes gyvašakes, bet jų įsišaknijimas ir 
išlikimas gali būti prastas, kai dirvos paviršius dėl šiltų ir sausų orų 

4.5.3. Energetinių želdinių veisimo technologijos
Prieš sodinant svarbu labai gerai išlyginti dirvos paviršių. Gyva-

šakes galima sodinti rudenį nuo spalio mėn. vidurio iki dirvos įšali-
mo, tačiau rudeninis sodinimas nėra patikimas, nes per žiemą šaltis 
jas iškilnoja, o dėl permainingų orų negalima prognozuoti sodinimo 
sezono trukmės ir apsodinimo ploto. 

Pavasarį sodinti pradedama išėjus pašalui, o baigiama balandžio 
mėn. pabaigoje ar gegužės mėn. pradžioje (kol žemėje dar netrūks-
ta drėgmės, o oro temperatūra sparčiai kyla). Sodinti anksčiau ne-
patartina dėl dažnai pasikartojančių pavasario šalnų. Jei dirvoje 
pakanka drėgmės, gluosnių plantaciją galima veisti net ir birželio 
mėn. pradžioje.

Gyvašakės sodinamos statmenai, plongaliu į viršų, lygiai su dir-
vos paviršiumi ar iškišant ne daugiau kaip 1–3 cm. Kiekviena paso-
dinta gyvašakė turi būti kruopščiai apspausta žemėmis.

Energetiniai želdiniai dažniausiai auginami poruojant eilutes. 
Priklausomai nuo sodinamų karklų kiekio, tarpueiliai dvigubose ei-

labai greitai išdžiūva. 
Gyvašakės pjaustomos tik labai aštriu peiliu. Supjaustytos riša-

mos į ryšulėlius plonagaliais į vieną pusę, prikasamos, laikomos 
rūsyje ar šaldytuve (nuo –4 iki –6°C temperatūroje), kad neišdžiū-
tų. Į ryšulėlius surištų gyvašakių viršutinius galus (1–2 cm) ga-
lima pamerkti į kalkių skiedinį ar į baltus aliejinius dažus. Šitaip 
apsaugoma nuo klaidų sodinimo metu, mažiau išdžiūsta gyvašakių 
galai. Gyvašakės gerai prigyja, kai prieš sodinimą jos 20–24 valan-
das pamirkomos augimą skatinančiame heteroauksino (indolilacto 
rūgšties C10H9O2) tirpale (100–125 mg/l). Kadangi sodinant pramo-
nines plantacijas šis būdas per brangus, prieš sodinimą gyvašakes 
būtina bent parą pamirkyti vandenyje.
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lėse daromi 70–75 cm, tarpueiliai tarp dvigubų eilių – 150 cm plo-
čio, o atstumai eilėse tarp krūmų – 50 (45–65) cm (4.1 pav.) (Lygis 
ir kt., 2007). 

Norint palengvinti plantacijos priežiūrą (dirvos purenimą, ravė-
jimą) daromos tiesios eilės. Jos pažymimos naudojant žymiklį, bul-
vių vagotuvą ar kitą padargą. Lauko galuose reikia palikti 7–8 m 
pločio neapsodintą plotą traktoriui, kombainui ar kitoms mašinoms 
apsisukti.

Tokio tipo plantacijose auginama apie 10–20 tūkst. vnt. krūmų 
1 ha. Tarpueilių plotis priklauso nuo turimos tarpueilių purenimo 
technikos.

Auginant gluosnių veisles ’Tora‘ ir ’Tordis‘, nuo skirtingo sodini-

4.1 pav.  Sodinimo vietų išdėstymas energetinėje karklų plantacijoje 
(Lazdina, Lazdinš, 2008), ,

4.2 pav.  Mechanizuotas sodinimo būdas: „Woodpecker 601“ sodinamąja, Švedija (kai-
rėje), (Nils-Erik Nordh nuotrauka) ir Gamtos tyrimų centro Botanikos insti-
tuto lauko bandymų stoties sodinamąja (Lygis ir kt., 2007)

mo tankio (nuo 10 iki 18 tūkst. vnt. ha–1) nedaug priklauso užau-
gusios žalios masės derlius (Bakšienė, Titova, Nedzinskienė, 2012). 
Esant mažesniam želdinių tankiui būna storesni stiebai ir gauna-
mos stambesnės skiedros. Kenkėjų ir grybinių ligų rizika taip pat 
mažėja didėjant atstumams tarp sodinimo vietų. Esant mažesniam 
tankiui – mažesnis kelmelių atkritimas, nes silpnesnė augalų tarpu-
savio konkurencija.

Veisiant nedidelio ploto (iki 10 ha) plantaciją, galima sodinti ir 
rankomis. Gerai apmokyti 3–4 žmonės 1 ha gali apsodinti per vieną 
dieną. Gyvašakę lengviau įsmeigti į žemę ir ji mažiau sužalojama, 
kai sodinama į iš anksto padarytą siaurą atitinkamo gylio duobutę 
specialiai sukonstruotu sodintuvu su žymekliu arba paprastu meta-
liniu strypu.

Jeigu gluosnių plantacijos plotas – daugiau nei 10 ha, naudoja-
mos specialios gyvašakių sodinimo mašinos (4.2 pav.). Tinkamu 
agregatu 1 ha galima apsodinti per 1–2 valandas.
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Sodinimo schema ir rotacijos trukmė priklauso nuo rinkos są-
lygų, turimų įrengimų, mechanizmų ir auginamos rūšies augimo 
greičio. Energetinėse plantacijose svarbiausia ne atskirų medžių 
(krūmų) geri parametrai, o bendras medyno (krūmyno) produkty-
vumas iš ploto vieneto.

4.5.4. Energetinių želdinių agrotechninė priežiūra
Plantacijų priežiūros darbai – tarpueilių purenimas, piktžolių 

naikinimas, plantacijos tręšimas, kalkinimas ir kt. Visos priežiūros 
ir apsaugos priemonės plantacijoje turi būti suderintos su augina-
mų želdinių ekologijos ir intensyvių technologijų ypatumais, atlie-
kamos kruopščiai ir laiku.

Tarpueilių purenimo ir ravėjimo tikslas – pagerinti dirvos aera-
ciją ir sunaikinti piktžoles. Gluosnių apsauga nuo piktžolių pirmai-
siais auginimo metais ypač svarbi. Kai gyvašakės prigyja, ūgliukai 
paauga bent 5–10 cm ir išryškėja eilutės, būtina pradėti purenti tar-
pueilius mechaninėmis priemonėmis. Jei piktžolės ima intensyviai 
augti, pirmąkart ravėti gali tekti jau po 10–14 dienų nuo sodinimo, 
t. y. dar neišsprogus gyvašakių pumpurams. Purenimo ir ravėjimo 
intensyvumas bei dažnis priklauso nuo dirvožemio sąlygų ir lauko 
piktžolėtumo. Tarpueiliams purenti ypač tinka freza „Badalini“, 
galima naudoti kultivatorių-kaupiką KON-2,8 PM (jį šiek tiek pa-
tobulinus) ir kt. Eilutėse piktžolės ravimos rankiniu būdu. Pirmojo 
ravėjimo metu reikia stengtis neiškilnoti dar silpnai įsitvirtinusių 
gyvašakių.

Herbicidų naudojimas (netgi pritaikius rankinį purkštuvą su 
specialiu kreipiamuoju gaubtu) praktiškai visada pakenkia gluos-
nių sodinukams ir kuriam laikui (1–2 savaitėms) sutrikdo jų augi-
mą, o neretai juos ir sunaikina. Be to, naudoti herbicidus ekono-
miškai brangu.

Frezomis sunaikinamos ne tik piktžolės, bet ir supurenama dir-

va, todėl gluosnių šaknys gauna daugiau deguonies ir suaktyvina-
mas jaunų krūmų augimas.

Pirmaisiais plantacijos įveisimo metais būtini 2–3 (4) ravėjimai 
ir purenimai (kai reikia). Rekomenduojama pirmą kartą purenti ir 
ravėti gegužės antroje pusėje, antrą kartą –vidurvasarį, bet prieš 
piktžolių sėkloms prinokstant ir pasisėjant, paskutinį kartą – rude-
nį. Piktžolės ravimos ir tarpueiliai purenami pirmoje dienos pusė-
je. Tarpueiliai purenami sekliai – (5) 7–10 cm gyliu, kad gluosnių 
šaknys būtų kuo mažiau pažeidžiamos. Purenant dirvą patartina 
karklų krūmų apačią lengvai apkaupti. Šitaip apkauptoje stiebelio 
dalyje skatinamas naujų šaknelių susidarymas, pats krūmas atsijau-
nina, o plantacijos produkcija didėja.

Antraisiais metais piktžoles taip pat reikia naikinti mechaniniu 
ir rankiniu būdu. Atsižvelgiant į jų kiekį, ravima 1–2 kartus. Vėles-
niais metais gluosnių stiebai sudaro žalią „stogą“, nepraleidžiantį 
saulės ir stabdantį piktžolių augimą, o gausiai nukritę jų lapai, tarsi 
natūralus mulčias, neleidžia dygti piktžolėms.

Žuvę krūmai atsodinami (gyvašakėmis arba kaimyninio krūmo 
ūglių atlankomis) rudenį, ypač pirmaisiais plantacijos augimo me-
tais.

Lapkričio–kovo mėn., kai dirva bent kiek įšalusi, pirmųjų metų 
ūgliai nupjaunami šienavimo technika ar rankiniu būdu, paliekant 
5–10 cm kelmelį (t. y. apie 3 (8) cm virš motininės gyvašakės) virš 
žemės – tai vadinamasis lyginamasis pjovimas. Nupjautus stiebus 
galima palikti lauke kaip žaliąją trąšą, geriau išsivystę stiebai (nu-
pjauti pavasariop) gali būti naudojami kaip sodinamoji medžiaga.

Reikia stebėti, ar pasodintiems augalams netrūksta maisto me-
džiagų. Kokių ir kiek trąšų reikia, nustatoma atlikus dirvožemio 
agrocheminę analizę, kuri parodo maisto medžiagų atsargas.

Pirmametė plantacija gali būti tręšiama azoto trąšomis. Tręšia-
ma nuravėjus, kai prasideda intensyvus augimas ir ūgliai pasiekia 
10–20 cm aukštį (dažniausiai gegužės pabaigoje–birželio pradžio-
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je). Azoto trąšų norma – (40) 60–90 kg ha–1 v. m. Gausesnis derlius 
gaunamas azoto trąšas išbarstant per 2 kartus. Tuo atveju pirmą 
kartą tręšiama, kai ūgliai pasiekia 5–8 cm aukštį, antrąkart – kai 
ūgliai pasiekia 40–50 cm aukštį, tačiau tai visada susiję su papildo-
momis išlaidomis. Vegetacijos pabaigoje plantacija tręšiama fosforo 
(60 kg ha–1 v. m.) ir kalio trąšomis (80–100 kg ha–1 v. m.). 

Įveisus plantaciją antraisiais metais rekomenduojama ją papil-
domai tręšti azotu 45 ar net 60–90 kg ha–1 (išbarstant per 1 ar  
2 kartus). Patariama rudenį tręšti ir fosforu 50–60 kg ha–1 v. m. bei 
kaliu – (60) 70–80 kg ha–1 v. m.

Vėlesniais metais nukritę gluosnių lapeliai pūdami suteikia 
augalams azoto (nors yra rekomendacijų, kad 3 ir 4 metais į dir-
vą reikia įterpti po 100 kg ha–1 azoto). Jei pirmaisiais metais buvo 
tręšiama komunaliniu dumblu, tai antraisiais ir vėlesniais metais 
reikėtų laukus patręšti tik trūkstamu kalio kiekiu. Galimas tręšimas 
srutomis (10 m3 ha–1). Po pirmos kirtimų rotacijos dirva papildomai 
tręšiama, o tarpueiliai bent vieną kartą supurenami freza. Gluosnių 
plantacijose tręšimas gali padvigubinti derlių. Nekalkintose rūgš-
čiose dirvose mineralinių trąšų efektas menkas. Rūgščiose dirvose 
mažiau bakterijų, todėl lėčiau mineralizuojasi augalų liekanos ir 
pablogėja azotinė mityba.

4.5.5. Energetinių želdinių apsauga
Plantacinius želdinius būtina saugoti nuo laukinių žvėrių (taikant 

biologines, chemines ar mechanines priemonės), vabzdžių-kenkė-
jų, ligų ir gaisrų. Šiems neigiamiems veiksniams plantaciniai žel-
diniai jautriausi pradiniuose augimo etapuose, nors, priklausomai 
nuo plantacijoje auginamos karklų rūšies, atitinkamas apsaugos 
priemones reikia taikyti ir vėliau. Priežiūros ir apsaugos priemonės 
kartais gali būti taikomos ir kompleksiškai, pvz., jei aplink plantaci-
ją laukai nedirbami (apleistos pievos, ganyklos ar dykvietės), plotą 

kultivuoti ir ravėti reikia ne tik dėl geresnės ploto aeracijos ir piktžo-
lėms sunaikinti, bet ir dėl priešgaisrinės jo apsaugos.

Energetinėse plantacijose apsaugos nuo laukinių žvėrių prie-
monės netaikomos. Pirmaisiais gluosnių augimo metais laukinių 
žvėrių (stirnų, elnių, briedžių, šernų ar bebrų) pažeidimai neturi 
reikšmės, nes pasodinus kitą žiemą rekomenduojama juos nupjauti, 
kad pavasarį pradėtų krūmytis. Antraisiais metais iš kiekvienos gy-
vašakės išauga keletas ar keliolika 2–3 m aukščio ūglių, todėl svei-
kose ir gyvybingose plantacijose (pasodintose net ir netoli miško) 
laukiniai žvėrys pastebimos žalos nepadaro: jų pakenkimai pastebi-
mi tik plantacijų pakraščiuose. Be to, išvesta keletas žvėrims nepa-
trauklių S. viminalis veislių. Apsaugai nuo žvėrių gali būti naudoja-
mos biologinės, cheminės ar mechaninės priemonės.

Nemažai žalos plantacijoms gali padaryti vabzdžių-kenkėjų 
antplūdžiai. Kenkėjų daroma žala įvairi: kai kurių kenkėjų lervos iš-
graužia karklų stiebelių vidurius, todėl jų vytelės tampa netinkamos 
pinti, kitų kenkėjų vabzdžiai nuėda karklų lapus ir sumažina ūglių 
augimą, dar kiti užpuola gležnas ūglių viršūnes ir silpnina plantaci-
jos augimą. Kenkėjų kiaušinėliai padedami karklų kelmelių senoje 
susprogusioje žievėje, atmirusiose šakelėse, įvairiose gamybos lie-
kanose, todėl labai svarbu kovojant su kenkėjais palaikyti švarą: rei-
kia kasmet rinkti visas gamybos atliekas ir jas kompostuoti. Ūglius 
su vystančiais ir nuvytusiais lapais reikia iš plantacijų šalinti ir tin-
kamai kompostuoti, nes jų viduriuose būna kenkėjų vikšrų. Todėl 
kenkėjų pažeisti ūgliai išrenkami pavasarį iki gegužės mėn. vidurio, 
kol dar iš ūglių neišskridę vabzdžiai, ir rudenį, kai juose jau padėti 
kenkėjų kiaušinėliai. 

Žalingiausias – paprastasis lapgraužis (Pharatora vulgatissima 
L.), kurio nekontroliuojama populiacija gali staigiai išaugti jau pa-
vasarį. Jei suaugusių vabalų skaičius pasiekia 100 vnt. m–2, būti-
na nupurkšti insekticidais pavienius pavojingus židinius arba visą 
plantaciją, kai vabalai gausiai išplitę visame plote. 
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Tuopinis lapgraužis (Chrysomela populi L.) dažniausiai aptinka-
mas ant drebulių, tuopų gluosnių. Pavojingiausias jauniems mede-
liams. Per metus išsivysto 2, net 3 generacijos. Efektyviausia kovos 
priemonė – insekticidai. Potencialūs gluosnių kenkėjai – paprasta-
sis grambuolys (Melolontha melolontha L.), gluosninis žalsviukas 
(Earias chlorana L.) ir kt.

Kovojant su vabzdžiais lapgraužiais, jie surenkami ir naikinami, 
tačiau tai nesustabdo jų plitimo. Siekiant sumažinti kenkėjų daro-
mą žalą, vykdoma atsparių rūšių ar formų ir klonų atranka, mišri-
nimas.

Gluosnių plantacijose reikia nuolat stebėti pirmuosius ligų pa-
sireiškimo simptomus. Pastebėjus pavojingesnių ligų požymius, 
būtina imtis kuo skubiausių apsaugos priemonių: nedelsiant jas 
sunaikinti ir neleisti išplisti, nes dėl lapų ir ūglių pažeidimų gali pas-
tebimai susilpnėti plantacijos prieaugis.

Ant Salix genties augalų aptinkama apie 20 mikro- ir makrorūšių 
grybų, parazituojančių lapus, šakas, stiebus. Rauplės (Venturia sali-
ciperda Nuesch.) labiausiai pažeidžia jaunų gluosnių ūglius, lapus. 
Rudenį būtina sugrėbti ir sudeginti pažeistus rauplėtus lapus, bet 
komercinėse plantacijose tai įvykdyti nerealu. Profilaktiškai mede-
lius reikėtų nupurkšti 0,2 proc. „Score“ fungicidais.

Būtina stebėti rūdligių, miltligių plitimą. Bene daugiausia žalos 
padaro Melampsora genties grybai. Augalai purškiami fungicidais, 
turinčiais sieros (0,1 proc. „Tiovit“ arba „Artea“, „Effector“). Nuo 
grybo Septoria salicis sukeliamos septoriozės augalai purškiami 0,1 
proc. „Bumper“, „Juventus“ fungicidais. Norint sumažinti ligų da-
romą žalą, rekomenduojama vengti monokultūrų didesniuose plo-
tuose, patariama mišrinti bent 5 skirtingų rūšių ar tos pačios rūšies 
formas, klonus.

Nuo gaisrų plantacijas reikėtų labiausiai saugoti pirmaisiais me-
tais, jei aplink jas yra ne dirbami laukai, o apleistos pievos, ganyklos 
ar dykvietės. Todėl plotą kultivuoti ir ravėti reikia ne tik dėl geres-

nės ploto aeracijos ir piktžolių naikinimo, bet ir dėl priešgaisrinės 
apsaugos.

4.5.6. Energetinių želdinių naudojimas ir ekonominis 
įvertinimas

Energetiniuose želdiniuose, kurių kirtimų rotacija 2 metai, už-
auginamas didžiausias biomasės kiekis. Kai kirtimų rotacija ilgesnė, 
metinis prieaugis mažėja, nes atsiranda konkurencija dėl šviesos ir 
maisto medžiagų, tačiau gerėja medienos kokybė. Taikant trumpes-
nę nei 3–4 metų kirtimų rotaciją, greičiau susilpnėja kelmelių atau-
ginė galia ir sumažėja jų sveikatingumas.

Pirmaisiais metais gluosnių stiebų vidutinis aukštis – iki 1,5  
(3) m, antraisiais metais – iki 3 (5) m, žaliosios masės prieaugis –  
10 t ha–1. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais gluosnių augimas in-
tensyviausias: žaliosios masės prieaugis pasiekia 20–22 t ha–1 ir 
daugiau. Trečiųjų metų rudenį tinkamai prižiūrimoje plantacijoje 
gluosniai pasiekia iki 5 m, ketvirtų metų – iki 5–7 m aukštį (Ba-
čkaitis, Lazdina, Tričys, 2012). Antrasis ir kiti derliai būna dides-
ni nei pirmasis (užauga iki 17–20 t ha–1 žaliosios masės per me-
tus), o kirtimų rotacija sumažėja iki 3 metų. Gerai prižiūrimuose 
bandomuosiuose karklų energetiniuose želdiniuose užauga iki  
28,6 t ha–1 žaliosios masės per metus. Per metus išauginant  
17–20 t ha–1 žaliojo biokuro masės, atskaičiavus žemės paruošimo, 
priežiūros, derliaus nuėmimo ir transportavimo išlaidas, vidutiniš-
kai gaunama apie 230 EUR ha–1 kasmetinio pelno (1 t biokuro šiuo 
metu katilinėms parduodama po 20–30 EUR t–1). Derlius dažnai 
būna per mažas apdoroti įprastinėmis miškų ūkio mašinomis, ta-
čiau per gausus apdoroti įprastomis žemės ūkio mašinomis. Taiko-
mos dvi pagrindinės derliaus nuėmimo technologijos: 

- derliaus nuėmimas ir smulkinimas vienu metu (4.3 pav.); 

,
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- derlių nuimant viso ilgio stiebais arba juos rišant į ryšulius ir 
susmulkinant vėliau.

Gluosniai dažniausiai kertami lapkričio–kovo mėn., jiems nu-
metus lapus. Galima kirtimo sezoną pratęsti nuo vėlyvo rugsėjo iki 
birželio mėn., bet tada būna didesnis augalų santykinis drėgnis nui-
mant derlių, derliaus nuėmimo mašinos užsikemša lapais, sumažėja 
plantacijos derlingumas, nes maistinga medžiaga, esanti lapuose, 
negrąžinama į dirvą (kaip trąša).

Derliui nuimti naudojami modifikuoti kukurūzų kombainai ar 
speciali technika. Dažniausiai kombainai iš karto smulkina stie-
bus į skiedras ir beria jas į šalia traukiamas priekabas. Pagamintos 
nedžiovintos skiedros gali būti iš karto transportuojamos į kati-
lines deginti. Gluosnio skiedrų žaliosios masės 1 t (apie 52 proc. 

4.3 pav.  Gluosnių žilvičių derliaus nuėmimas kirtimo-pjaustymo būdu 
(Nils-Erik Nordh nuotrauka)

drėgnumo) šilumingumas – apie 8,9 GJ t–1(1 t sausos masės – apie  
17,6 GJ t–1). Palyginimui: akmens anglių šilumingumas –  
26 (20–30) GJ t–1, mazuto – 38,5 GJ t–1, šiaudų ir sausos žolės –  
(11) 16 GJ t–1, durpių – 8,9 (8,5–10,8) GJ t–1, gamtinių dujų –  
37 kJ m–3.

Karklai gerai atželia maždaug iki 25 metų, po to jų atžalinė galia 
ima sparčiai mažėti. Plantacijų ilgaamžiškumas priklauso nuo dau-
gelio veiksnių: dirvožemio ir klimato sąlygų, agrotechnikos lygio, 
auginamos gluosnių rūšies ar jos klono. Dėl to net atskirų plantaci-
jos sklypų eksploatacijos trukmė gali būti nevienoda.

Plantacijų auginimo darbų savikaina priklauso nuo dirvože-
mio derlingumo, medienos produkcijos paskirties, pradinio sodi-
nimo tankio, kirtimo apyvartos periodo, auginimo technologijos. 
Didžiausią įtaką produkcijos savikainai turi derliaus nuėmimo ir 
transportavimo išlaidos (>50 proc. išlaidų). Plantacijos įveisimo, 
tręšimo ir priežiūros išlaidos daug mažesnės.

Jeigu neskiriama valstybės parama, plantacija atsiperka per  
10 metų, o gaunant paramą – per 7 metus.

4.6. PYNIMO TECHNINĖS ŽALIAVOS 
      PLANTACIJŲ VEISIMO YPATUMAI

Pirmosios dvi karklų plantacijos (po 0,05 ha), skirtos pynimo 

vytelių gavybai Lietuvoje, įveistos apie 1934 m. Raudondvario ir 

Kėdainių miškų urėdijose. Moksliniu aspektu tokių plantacijų įvei-

simo ir eksploatavimo problemas plačiau tyrė M. Daujotas (1954).

Svarbiausi reikalavimai, keliami pynimo iš vytelių žaliavos au-
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ginimo plantacijose auginamiems gluosniams ir karklams, jų klo-
nams ir hibridams, – atžalinių ūglių (vytelių) ilgis, jų nulaibėjimo 
pobūdis, atsparumas ligoms ir kenkėjams bei plantacijų produk-
tyvumas.

4.6.1. Krūmų ir medžių rūšys
Vertinant pagal produktyvumą (vytelių kiekį), produkcijos kokybę 

(vytelių ilgį, jų nulaibėjimo ypatumus), Lietuvoje vytelių plantacijose 
rekomenduojama auginti šias karklų rūšis, hibridus, taksonus:

• purpurinis karklas (žaliažievė, raudonžievė, geltonžievė for-
mos) ir jo vidurūšiniai taksonai (pvz., var. uralensis, var. graci-
lis). Purpurinio karklo vytelės plonos, ilgos, tiesios, lanksčios, 
nešakotos, palyginti nestora jų šerdis ir graži, balta mediena. 
Geriausiai auga drėgnuose smėliuose. Jau 3–4 metų planta-
cijose išauga iki 620–720 tūkst. vnt. ha–1 vytelių. Derlingos 
ir atsparesnės ligoms ir kenkėjams purpurinio karklo formos 
helix, majak Nr. 1 (ketvirtais auginimo metais išauga daugiau 
kaip 760 tūkst. vnt. ha–1 vytelių), majak Nr. 3, klonas ’Lutea‘ 
(Smaliukas, 1996);

• gluosnis žilvitis ir jo vidurūšiniai taksonai (’Americana‘). Ne-
veistinas šlapiose vietose. Vytelės gerokai stambesnės už pur-
purinio karklo, tiesios, ilgos, pakankamai lanksčios, nešako-
tos, mediena rusva. Stiebai (3–4 m.) – puiki karkasinė žaliava 
pintiems baldams gaminti. ’Americana‘ pakankamai atsparus 
ligoms, labiau pažeidžia lapgraužiai ir lapsukiai. Geriausiai 
auga priesmėliuose ir lengvesniuose priemoliuose, nukenčia 
nuo pavasarinių šalnų. Ketverių metų plantacijoje galima gau-
ti iki 740 tūkst. vnt. ha–1 vytelių;

• hibridas purpurinis karklas x gluosnis žilvitis. Atsparus li-
goms ir mažai kenkėjų pažeidžiamas hibridas. Ketvirtais me-
tais galima gauti iki 660 tūkst. vnt. ha–1 vytelių;

• hibridas Salix integra Thunb. × S. kochiana Trautv. Ver-
tingiausi Nr. 2, 8 ir ypač 17 klonai. Išaugina ilgas (apie 2 
m ir daugiau), nestoras, lanksčias vyteles su gražia, bal-
ta mediena, 3–4 metų plantacijoje gaunama iki 740– 
760 tūkst. vnt. ha–1 vytelių (Smaliukas, 1996);

• krantinis ir ilgalapis gluosniai. Tinka auginti drėgnuose 
ir šlapiuose dirvožemiuose užpelkėjusiose pievose, mėgsta 
durpžemius. Krantinis gluosnis nukenčia nuo pavasarinių 
šalnų;

• pajūrinis gluosnis. Tinka auginti sausuose smėlynuose ir 
3–4 metų plantacijoje galima gauti 440–450 tūkst. vnt. ha–1 
vytelių;

• Salix ledebouriana išaugina ploniausias, beveik siūlines, pa-
kankamai ilgas, iki 2 m ilgio, ypač lanksčias vyteles, bet jos, 
būdamos labai plonos, nusvyra, todėl sunku nupjauti mecha-
nizuotai. Nepakankamai atsparus gumbauodžiams. 3–4 me-
tais galima gauti 303–354 tūkst. vnt. ha–1 vytelių (Smaliukas, 
1996).

Norint padidinti plantacijos produktyvumą, labai svarbu parink-
ti tinkamiausias pagal augavietės sąlygas karklų rūšis ir veisles.
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4.6.2. Dauginamosios medžiagos auginimo ir  
plantacijos veisimo technologijos

Dauginamosios medžiagos auginimo ir plantacijos veisimo tech-
nologijos, išskyrus sodinimo vietų išdėstymo schemą, panašios kaip 
ir energetinių želdinių (žr. 4.4.2 ir 4.4.3 sk.).

Optimali gluosnių ir karklų, skirtų vytelių gavybai, sodinimo vietų 
išdėstymo schema – 70 (80)x(20) 25 cm (apie 57 tūkst. vnt. ha–1),  
o žilvičių – 70–80x30–35 cm (apie 41 tūkst. vnt. ha–1).

Naujausioje literatūroje (Nedzinskas, Nedzinskienė, 2005) reko-
menduojamos ir kitos maksimalų produkcijos kiekį ir kokybę užti-
krinančios sodinimo schemos: 90x30 cm (37 tūkst. vnt. ha–1), Rusi-
joje – 80x10 cm (125 tūkst. vnt. ha–1) (Максименко, 2005).

Keičiant sodinamų gyvašakių kiekį, kinta ir ūglių kiekis, ilgis, 
masė, bet produktyvumas išlieka panašus. Našesniuose ir derlin-
gesniuose dirvožemiuose karklus galima sodinti tankiau nei neder-
linguose. Auginant pinti skirtas lazdas, sodinimo atstumai turi būti 
kiek didesni – 80x40 cm (31 tūkst. vnt. ha–1).

4.6.3. Techninės žaliavos plantacijų priežiūra ir  
apsauga

Kai tik prigyja gyvašakės ir pradeda augti ūgliukai, reikia pradėti 
purenti dirvą ir ravėti piktžoles. Purenti reikia atsargiai, geriau ran-
kiniu būdu, kad nepažeistume dar silpnų augalų šaknų.

Gegužės mėn. pabaigoje plantaciją būtina patręšti azoto trąšomis 
(40–50 kg ha–1 v. m.). Esant gausiam piktžolių kiekiui galima naudoti 
herbicidus (rugpjūčio mėnesį). Vegetacijos periodo pabaigoje plan-
tacija tręšiama fosforo (60 kg ha–1 v. m.) ir kalio (80 kg ha–1 v. m.) 
trąšomis. 

Vyresnės plantacijos prižiūrimos panašiai kaip ir pirmametės. 
Galima kiek padidinti azoto trąšų normą, be to, jas geriau išberti ne 

4.6.4. Techninės žaliavos plantacijų naudojimas ir 
ekonominis įvertinimas

Pinti skirtos vytelės (1,5–12 mm storio (storgalyje) ir 30– 
250 cm ilgio) gaminamos iš vienų metų karklų ūglių, todėl plantaci-
ja kasmet nukertama. Pirmųjų metų ūglius reikia pjauti kuo vėliau – 
geriausia, kai truputį įšąla dirva (lapkričio pabaigoje), siekiant ne-
pažeisti dar nestiprių šaknų. Patartina ūglius pjauti rankiniu būdu. 
Pjaunama 2–3 cm atstumu nuo gyvašakės labai aštriu peiliu.

Vidutiniškai per 25 metus iš plantacijos kasmet gaunama apie 
5–6 t ha–1 (3–14 auginimo metais – 9–10 t ha–1, o iš produktyviausių 
rūšių – net iki 15–25 t ha–1) žalių vienų metų vytelių. 25 (30) metų 
amžiaus plantacijos beveik nustoja produkuoti.

Vytelėms auginamų krūmų augimo sparta priklauso nuo karklų 
genetinių savybių, dirvožemio, sodinimo laiko, gyvašakių rizoge-
nezės aktyvumo ir kt. Pirmaisiais auginimo metais įvairios karklų 
rūšys, formos ir klonai išaugina vidutiniškai po 1,7–2,8 ūglio (vy-
telės), kurie pasiekia 0,5–1,5 m ilgį. Antraisiais auginimo metais, 

iš karto, o per 2 kartus.
Kultūrinėse karklų plantacijose nustatyta daugiau kaip 80 vabz-

džių rūšių, trofiškai susijusių su įvairiais gluosnių taksonais, tačiau 
iš jų tik 18 rūšių galima traktuoti kaip kenkėjus. Žalingiausi – Lepi-
doptera, Coleoptera ir Hymenoptera būrių vabzdžiai. Salix integra × 
S. kochiana hibridai kenkėjams ir ligoms bene atspariausi. Purpuri-
niai karklai, gluosniai žilvičiai ir jų vidurūšiniai taksonai bei hibri-
dai nepakankamai atsparūs grybinėms ligoms ir kenkėjams, be to, 
purpurinių karklų ūglius (ypač durpiniuose dirvožemiuose) kartais 
pažeidžia pavasarinės šalnos.

Esant briedžių pertekliui reikėtų pasirūpinti plantacijos apsauga 
nuo jų.
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sustiprėjus šaknų sistemai, karklai išaugina apie 3 kartus daugiau 
vienmečių ūglių, kurie pasiekia iki 1,5–2,3 m aukštį. Trečiaisiais ir 
vėlesniais metais kaklai išaugina iki 12–13 (16) vienmečių ūglių, 
pasiekiančių 2,3 (3,3) m aukštį, kuris kinta priklausomai nuo agro-
techninių ir meteorologinių sąlygų.

Krūmų atžalinių ūglių atsinaujinimui įtakos turi kirtimo laikas 
ir paliekamų kelmelių aukštis. Tinkamiausias rudeninis kirtimas 
(spalio–lapkričio mėn.), nes pavasarinis kirtimas (ypač pavėluotas) 
mažina krūmų augimo intensyvumą ir išauginamos medžiagos pro-
duktyvumą. Geriausias paliekamų kelmelių aukštis – 2–4 cm.

Pirmaisiais auginimo metais gamybai tinkamų vytelių išeiga pri-
klauso nuo auginamos rūšies ir kinta nuo 90 iki 160 tūkst. vnt. ha–1. 
Antraisiais auginimo metais atžalinių ūglių (vytelių) išeiga labai 
padidėja: geriausi hibridai išaugina iki 500 tūkst. vnt. ha–1 vytelių. 
Vėlesniais auginimo metais tirtų hibridų vytelių išeiga keičiasi ir di-
dėja netolygiai. Atskiros rūšys ir klonai produkuoja 500–780 tūkst. 
vnt. ha–1 vytelių (Smaliukas, 1996).

Lazdos pintiesiems gaminiams dažniausiai gaminamos iš laz-
dynų ar (2) 3–5 metų amžiaus karklų stiebų (kuo storesnes lazdas 
norima paruošti, tuo ilgiau krūmai nepjaunami). Jų skersmuo stor-
galyje – 12–20 (50) mm, o ilgis – 1,35–2,25 m. Gluosniai žilvičiai, 
smailialapiai ir pajūriniai gluosniai išaugina storesnius ūglius, todėl 
yra tinkamiausi šiam tikslui.

Po 5–6 metų vytelių plantacijos eksploatacijos reikėtų vienus 
metus ūglių nepjauti, dar po 5 metų rekomenduotina, kad 2 metus 
plantacija „pailsėtų“. Plantacijos ilgaamžiškumas priklauso nuo au-
ginamos karklų rūšies, dirvos kokybės, agrotechnikos, plantacijos 
sanitarines būklės, piktžolių (ypač šakniastiebinių).

Nuėmus paskutinį ūglių derlių, dirvą reikia suarti, išrinkti ša-
knis, kelerius metus auginti kitas kultūras, o po to vėl galima augin-
ti karklus.

 

4.7. KALĖDINIŲ MEDELIŲ PLANTACIJŲ 
     VEISIMO YPATUMAI

4.7.1. Medžių rūšys 
Kalėdinių medelių puošimo tradicija pradėjo formuotis  

XV (XVI) a. pradžioje, o juos puošti ne tik saldumynais bei vaisiais, 
bet ir žvakutėmis pradėta tik XVII a. Ilgą laiką buvo puošiamos 
gražiai nuaugusios paprastosios eglės, bet šiuo metu puošiami ir 
kiti medžiai (4.1 lentelė).

4.1 lentelė. Kalėdinių medelių auginimo ir naudojimo (pagal paskirtį) privalumai bei 

trūkumai (pagal J. Bačkaitį)

Rūšis Privalumai Trūkumai

Paprastoji eglė (Picea 
abies (L.) H. Karst.)

* Dažniausiai perkamas, visiems 
įprastas kalėdinis medelis

* Spygliai maloniai kvepia

* Šakelės gana liaunos, spygliai 
dygūs, šiltose patalpose greitai 
nubyra

* Ankstyvoji forma nukenčia nuo 
vėlyvųjų šalnų

Dygioji eglė (Picea 
pungens (Engelm.) f. 
glauca)

* Šakos labai tvirtos, beveik 
horizontalios ir gali atlaikyti 
sunkius kalėdinius papuošalus

* Spygliai pašiaušti, ilgai išsilaiko 
nenukritę

* Spygliai labai dygūs

Serbinė eglė (Picea 
omorica (Pančič) 
Purk.)

* Šakos trumpos, išlinkusios, 
grakščiai kylančiomis viršū-
nėmis

* Spygliai plokšti, su baltų žiote-
lių ruožais, nedygūs

* Šakos liaunos, tad kalėdiniai 
papuošalai jas nulenkia

* Auga lėčiau už paprastąją eglę

Baltoji eglė (Picea glau-
ca (Moench) Voss)

* Šakos kompaktiškos, spygliai 
trumpi, nedygūs, melsvi, tan-
kūs, pašiaušti

* Anksti pasipuošia gausiais 
kankorėžiais

* Kambaryje medelis kvepia 
sakais

* Dalis medelių nedekoratyvios 
išvaizdos
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Engelmano eglė (Picea 
engelmannii Parry ex 
Engelm.)

* Spygliai melsvi, bet mažiau 
dygūs nei dygiosios eglės

* Spygliai mažiau pašiaušti nei 
dygiosios eglės

* Auga lėtai

Didžioji pocūgė 
(Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) ir P. m. 
var. glauca

* Spygliai minkšti, nedygūs, 
skleidžia gana stiprų, malonų 
kvapą

* Spygliai išsilaiko ilgai

* Dėl liaunų ir lanksčių (o dažnai 
ir retokų) šakelių tenka nau-
doti lengvesnius kalėdinius 
papuošalus

Kvapusis kėnis (Abies 
procera Rehder) 
’Glauca‘

* Spygliai vieni mėlyniausių iš 
kėnių, kvepia apelsinais (kva-
pas sustiprinamas praduriant 
žievėje esančius sakotakius)

* Gali apšalti šaltomis, mažasnie-
gėmis žiemomis

* Prastai auga molio dirvose ir 
užmirkusiuose dirvožemiuose

* Šakos retokos, šakojasi netai-
syklingai

Kaukazinis (normandi-
nis) kėnis (Abies nor-
dmanniana (Steven) 
Spach)

* Vienas puošniausių kėnių – laja 
išauga taisyklinga visomis 
kryptimis

* Turi minkštus, tačiau tvirtus, 
neduriančius, blizgius, sodriai 
žalius spyglius

* Lėtai auga (per 15 metų – apie 
2,5 m)

* Netinka per daug smėlingas 
dirvožemis

* Atvirose vietose dažnai kenčia 
nuo šalnų (ir net šalčių), todėl 
veistinas tik vakarinėje šalies 
dalyje, nuo vėjų apsaugotose 
vietose

Europinis kėnis (Abies 
alba Mill.)

* Vešlių šakelių spygliai smailūs, 
pašiaušti

* Auga sparčiau už daugelį kitų 
kėnių

* Dažnai pažeidžia vėlyvosios 
šalnos, tinkamesnis auginti 
pajūryje

* Nuo šalnų nenukentėjusių 
medelių viršūnė dažniausiai 
ištysusi, nešakota, o apatinės 
šakos plačiai išsiskleidusios 
(todėl puošimo tikslams nela-
bai tinka)

Balzaminis kėnis 
(Abies balsamea (L.) 
Mill.)

* Spygliai žvilgantys, šukiškai 
perskirti į 2 puses

* Siaura, kompaktiška laja

* Auga lėtokai
* Kai kuriuos labai puola amarai 

(ir ligos)
* Gali pažeisti vėlyvosios šalnos

Pilkasis kėnis (Abies 
concolor (Gord. et 
Glend.) Lindl. ex 
Hildebr.) ir jo veislė 
’Violacea‘

* Auga gana greitai
* Geriau nei kitų rūšių kėniai 

auga sausose smėlingose 
dirvose

* Spygliai ilgesni nei kitų kėnių, 
melsvi, pašiaušti

* Vietomis labai nukenčia nuo 
chermeso (ir ligų)

* Dėl spartaus augimo dalies 
medelių viršūnė būna ištysusi, 
nešakota

Sibirinis kėnis (Abies 
sibirica Ledeb.)

* Spygliai minkšti, kiek pašiaušti, 
išsidėstę neryškiais kuokštais

* Pasižymi siaura, tankia laja

* Kartais nukenčia nuo staigių 
žiemos atlydžių, todėl vakari-
nėje šalies dalyje neveistinas

* Jautrokas ligoms ir kenkėjams

Smailiaspyglis kėnis 
(Abies holophylla 
Maxim.)

* Auga sparčiau už daugelį kitų 
kėnių

* Spygliai tankūs, standūs, per-
skirti į 2 puses, viršus žvilgantis

* Spygliai dažnai aštriai nusmai-
lėję

* Jautrus sausroms, ypač pirmo-
je vasaros pusėje

Vičo (japoninis) kėnis 
(Abies veitchii Lindl.)

* Puošnus – spyglių balta apačia 
gerai matoma, nes jie dažniau-
siai išlenkti

* Auga palyginti sparčiai

* Retkarčiais pažeidžia vėlyvo-
sios šalnos

Korėjinis kėnis (Abies 
koreana Wils.) ir jo 
veislės

* Labai puošnus dėl kompaktiš-
kos taisyklingos lajos

* Spygliai trumpi, tvirti, pašiaušti, 
gerai matyti balta jų apačia

* Auga lėtokai
* Šaltesnėmis žiemomis (daugiau 

kaip –30°C) gali apšalti, tad 
tinkamesnis auginti vakarinėje 
šalies dalyje

4.7.2. Dauginamosios medžiagos auginimas

Visos kėnių rūšys dauginamos sėklomis. Sėklos sėjamos anksti 

pavasarį (kovo mėn.) šildomuose šiltnamiuose į dėžutes arba ba-

landžio mėn. – tiesiai į lysves. Sėklas galima 1–3 mėnesius šaltai 

stratifikuoti (arba tiesiog sėti rudenį).

Kai renkamos pavienių medžių sėklos, tokios pačios išvaizdos 

augalų užauginti dažniausiai nepavyksta: vienai ar kitai veislei bū-

dingus požymius išlaiko tik 5–15 (40) proc. sėklinės kilmės augalų 

(ir tai ne visada). Jei renkamos sėklinės plantacijos sėklos, išvaizdą 

paveldi apie 90 proc. medelių.

Kai kurios žemaūgės, lėtai augančios kėnių veislės gerokai puoš-

nesnės už tipines rūšis, bet jas auginti kaip kalėdinius medelius ne-

apsimoka dėl ilgo augimo laikotarpio. Tai gali būti išsprendžiama 

veisles dauginant ne žaliomis (ar sumedėjusiomis) gyvašakėmis, o 

paskiepijant į tipines rūšis. Dėl poskiepio įtakos žemaūgės veislės 

neretai „išsigimsta“ ir auga daug sparčiau.
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4.7.3. Kalėdinių medelių veisimo technologijos
Kalėdinių medelių sodinimo atstumai ir kiekiai nepastovūs. Jie 

priklauso nuo norimos gauti produkcijos aukščio ir medelių prie-
žiūros mechanizmų parametrų. 

Anglijoje, JAV ir kitose šalyse kėniai ir pocūgės (laikant, kad me-
deliai kasmet paauga po 0,3 m) auginami 6–8 m. Sodinama apie  
3 700 vnt. ha–1 (1,65x1,65 m atstumais), nors pagal įvairias reko-
mendacijas juos siūloma eilėse ir tarp eilių sodinti 1,5–2,4 m atstu-
mais (4 300–1 700 vnt. ha–1).

Anglijoje kvapiuosius ir normandinius kėnius rekomenduojama 
sodinti 1,2x1,2 m atstumais (6 900 vnt. ha–1), o egles auginti 1x1 m 
ir 1x1,2 m atstumais (8 300–10 000 vnt. ha–1). Frazerio kėnius JAV 
rekomenduojama auginti 2 200–6 700 vnt. ha–1 tankiu (1,2x1,2–
2,1x2,1 m atstumais).

Iš medelyno į plantaciją balandžio–gegužės mėnesiais dažniau-
siai perkeliami ketverių metų kalėdiniai medeliai. Siekiant efekty-
viau panaudoti plantacijos plotą, kartu su kalėdiniais medeliais, 
ypač eglutėmis, galima auginti ir sodmenis miškui želdinti. Šiuo 
atveju plantacija palaipsniui retinama, kol joje lieka tik kalėdiniai 
medeliai. Dažniausiai rekomenduojama 3 periodų plantacijos sche-
ma (4.4 pav.).

Pirmuoju periodu (2 metų trukmės) į plantaciją sodinami 2 
metų eglių sėjinukai 5 eilių juostomis (200 000 vnt. ha–1). Atstumai 
tarp sodinukų eilėse ir tarp eilių po 20 cm, o atstumas tarp juostų –  
80 cm. Prieš sodinant sodmenys 12 val. gali būti palaikomi hete-
roauksino tirpale. Periodo pabaigoje sodinukai užauga iki 20 cm 
aukščio. Pavasarį iškasami visi antros ir ketvirtos eilės sodinukai, o 
likusiose eilėse iškasamas kas antras sodinukas. Jie naudojami miš-
kui želdinti.

Antrojo periodo (3 metų trukmės) pabaigoje plantacijoje liku-
sios eglutes (50 000 vnt. ha–1) pasiekia 1 m aukštį ir gali būti rea-

lizuojamos kaip kalėdiniai medeliai. Tačiau dalį medelių pravartu 
palikti augti toliau, todėl iškertami visi viduriniosios eilės medeliai, 
o likusiose eilėse – kas antra eglutė.

Trečiojo periodo (2 metų trukmės) pabaigoje plantacijoje liku-
sios eglutes (15 000 vnt. ha–1) užauga iki 1,5–2 m ir realizuojamos 
kaip kalėdiniai medeliai.

Priklausomai nuo medelių augimo greičio, rinkos ar kitų veiks-
nių galima planuoti ir kitas plantacijos veisimo ir auginimo sche-
mas.

4.4 pav.  Trijų periodų kalėdinių medelių auginimo schema (pagal J. Bačkaitį)

4.7.4. Kalėdinių medelių plantacijų priežiūra ir 
apsauga

Užterštam miestų orui kėniai neatsparūs, nusilpusius medelius 
puola amarai. Mažiausiai kenkėjams atsparūs balzaminiai, neretai 
pažeidžiami ir europiniai, pilkieji, sibiriniai kėniai. Atspariausi – 
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kaukaziniai ir smailiaspygliai kėniai.
Rudenį plantacijose neprigiję medeliai atsodinami rankomis, 

kruopščiai apžiūrint visą lauką. Kitais metais medeliai tręšiami NPK 
trąšomis ir dar kartą purškiama herbicidais arba prireikus ravima (ir 
purenama) dirva. Kad dirva būtų palanki eglutėms augti, ją reikia 
tinkamu laiku purenti ir tręšti. Plantacijos augimo pradžioje būtina 
dirvą patręšti azoto (45 kg ha–1 v. m.), fosforo (60 kg ha–1 v. m.) ir 
kalio (30 kg ha–1 v. m.) trąšomis. Šios trąšos išberiamos per 3 kar-
tus. Pirmą kartą tręšiama pirmaisiais plantacijos metais, išberiant 
25 kg ha–1 N, 30 kg ha–1 P ir 25 kg ha–1 K veikliosios medžiagos. Ki-
tus 2 kartus papildomai tręšiama antraisiais plantacijos auginimo 
metais, išberiant likusį trąšų kiekį. Pravartu dar kartą plantaciją 
patręšti trečiojo periodo pradžioje. Tada išberiama vidutiniškai  
25 kg ha–1 N ir po 30 kg ha–1 P ir K veikliosios medžiagos. Kiekvienu 
atveju reikia atlikti dirvožemio tyrimus ir nustatyti optimalias trąšų 
normas (Tebėra, Pranskietis, 2002).

Tręšiant ir naudojant augimo stimuliatorių augalų aukštis pa-
didėja 24 proc., skersmuo – 25 proc., lajų projekcijos plotas –  
40 proc., bendra biomasė – 60–85 proc., pagerėja medelio dekora-
tyvumas (pailgėja spygliai, jie tampa ryškiai žali, sutankėja laja). 
Azoto trąšas galima naudoti tik iki vasaros vidurio. Patręšus vėliau, 
užsitęsia augimas, ūgliai iki žiemos nespėja sumedėti ir žiemą dau-
giau ar mažiau apšąla.

Labai svarbu neleisti žolėms stelbti medelių, todėl purškimas 
(arba ravėjimas) vyksta keletą kartų per metus. Kalėdinių medelių, 
auginamų lygiagrečiomis juostomis, priežiūrai ir ugdymui naudoja-
mi specialūs traktoriai ir kombainai, pvz., „Egedal Xmas“ ir „Egedal 
E4H“ (4.5 pav.). Jais labai greitai ir gerai galima genėti apatines 
šakutes, purkšti ir mechanizuotai pjauti piktžoles, tręšti tarpueilius. 
Rėminis traktorius „Egedal Xmas“ būna 2 arba 3 eilių.

4.5 pav.  Rėminis traktorius „Egedal Xmas“ (kairėje) ir medelių priežiūros kombainas 
„Egedal E4H“ (www.egedal.dk)

Purkšti insekticidais nuo įvairių kenkėjų, kartu ir pesticidais, 
pvz., „Fastac“, tikslinga 3–4 metų medelius.

Viršūnėms gali smarkiai pakenkti šalnos, šalčiai, grybinės ligos, 
kenkėjai, o dėl elninių žvėrių, paukščių ar neatsargios želdinių prie-
žiūros jos gali nulūžti. Medeliai viršūnes atsiaugina tik po poros ar 
daugiau metų, o šoninės paskutinių metų vainiko šakos užsilenkia 
lygiagrečiai medžio liemens atžvilgiu. Nenukirpus tokių atlankų, 
medeliai užsiaugina naują viršūnę ar net kelias ir senąją per kele-
rius metus pralenkia. Šitaip medis praranda taisyklingą formą. Dė-
mesys kreipiamas ne tik į viršūnę, bet ir į besišakojančią lają. Net ir 
taisyklingos formos laja prižiūrima, kad per daug nesiplėstų į šo-
nus, būtų kūgio formos. Medeliai prižiūrimi, kad turėtų tik vieną 
viršūnę, pakerpamos nereikalingos, lają iškreipiančios šakos.

Kėniai genimi (karpomi) antroje vasaros pusėje (pradedant dar-
bus rugpjūčio pradžioje). Apgenėjus daugelis rūšių iš miegančiųjų 
pumpurų išaugina daug naujų ūglių ir šakelių. Dalį jų būtina šalinti, 
suformuojant norimo tankumo lają. 5–6 metų amžiaus medelių ap-
atinės šakos nukerpamos apie 10 cm atstumu nuo žemės paviršiaus 
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tam, kad vėliau būtų lengviau juos nupjauti. Taip pat prižiūrima, 
kad viršūnė neaugtų pernelyg greitai. Stabdant per greitai augančią 
viršūnę, ji gali būti purškiama cheminiais preparatais, medeliams 
gali būti pakertamos šaknys.

Kalėdinių medelių plantacijose iškertami blogai besivystantys 
(potencialūs ligų ir kenkėjų traukos šaltiniai) medeliai. Kadangi 
sparčiausiai augantys medeliai neretai pasiveja senesnius, jie taip 
pat iškertami ir parduodami anksčiau. Iškertant silpnus, žemus ir 
aukštesnius stipriuosius, paliekama daugiau erdvės pagrindinei (vi-
dutinei) medelių daugumai augti. 

Kalėdinių medelių laukai aptveriami nuo elninių žvėrių. Tinka 
įprastinės, miško želdinių apsaugai naudojamos, tvorų konstrukcijos.

4.7.5. Kalėdinių medelių plantacijų naudojimas ir  
ekonominis įvertinimas

Plantacijose auginami kalėdiniai medeliai užauga per 9–11 
metų. Medelių kokybė labai priklauso nuo dirvos įdirbimo prieš 
įrengiant plantaciją ir jos priežiūros. Blogai prižiūrimos plantacijos 
greitai apauga žoline augalija ir minkštaisiais lapuočiais. Tai maži-
na eglučių išeigą ir blogina jų kokybę.

Kertant medelius labai svarbu iš anksto nustatyti jų kokybę. Šiam 
darbui palengvinti medeliai žymimi, kad nukirtus jie nesusimaišytų. 
Kalėdinių medelių pjovimo sezonas prasideda likus mėnesiui iki šv. 
Kalėdų. Per dieną 10 žmonių nupjauna apie 1 000 medelių. Nupjau-
tiems medeliams kruopščiai apipjaunamos apatinės šakos 10–15 cm 
atstumu nuo apačios, kad tilptų į stovą. Produkcija gaminama tik iš 
sveikų medelių, kurių tarpai tarp menturių – iki 30 cm, spygliai natū-
ralios (žalios ar melsvos) spalvos ir tvirtai laikosi ant šakų.

Medeliai nutempiami prie patogių privažiavimo vietų ir sudeda-
mi pagal žymėjimus. Surūšiuoti medeliai pakuojami, sandėliuojami 

(viršūnėmis aukštyn) lauke ar šaltoje patalpoje ne ilgiau kaip 20 
dienų ir parduodami vietoje arba eksportuojami.

Kalėdinių medelių kainos priklauso nuo medžio rūšies, kokybės 
klasės (I–II), aukščio (nuo <0,5 iki >3 m), atskiro medelio dekora-
tyvumo. 

Kuriamos ir specialios plantacijos dekoratyvių (puošybai, šven-
tinei aplinkai, šv. Kalėdoms tinkamų) šakų gavybai. Jos skirstomos 
pagal medžių rūšis, puošnumą, matmenis.

Kaukazinio kėnio šakos ruošiamos su 3–4 šoninių šakelių poromis 
(apie 80 cm ilgio) ir skirstomos į 2 kokybės klases. Pirmosios kokybės 
klasės šakoms būdingi gausūs, tamsiai žali, blizgantys, be šviesių ruo-
želių spygliai. Jos paprastai ruošiamos iš kėnių, pasilikusių iškirtus 
parduoti puošniausius kalėdinius medelius, viršutinės lajos dalies. 
Šios kokybės klasės šakos naudojamos vazose kambariams dekoruo-
ti, laidotuvių puokštėms ir vainikams bei kapams puošti.

Antrosios kokybės klasės šakos paprastai kertamos iš apatinės 
(pavėsintos) kaukazinio kėnio lajos dalies, todėl prastesnės koky-
bės (dėl plonesnių spyglių šakos labiau ažūrinės). Nepaisant to, iš 
antrosios kokybės klasės šakų galima pagaminti didelius vainikus ir 
patrauklias puokštes.

Ypač detaliai skirstomos kvapiojo kėnio šakos:

- žaliosios jaunatviškos šakos (40–90 cm ilgio) pjaunamos 
nuo jaunų medelių, todėl pasižymi geru spygliuotumu. Šakos 
lanksčios, truputį lenktos. Žalios ar mėlynai žalios spalvos spy-
gliai. Naudojamos įvairioms dekoracijoms, gali būti gaminami 
gražūs vainikai ir puokštės, dažnai naudojamos kapams puošti 
ir laidotuvių puokštėms;

- žaliosios šoninės šakos (30–70 cm) kertamos iš lajos apatinės 
dalies. Jos auga užtamsintoje dalyje, todėl nėra aukštos koky-
bės. Šakos labai lanksčios ir pakankamai spygliuotos. Ūgliai ly-
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gūs ar truputį lenkti. Žalios spalvos spygliai. Žaliosios šoninės 
šakos – puiki produkcija dideliems vainikams, iš jų gali būti ga-
minamos gražios puokštės;

- mėlynosios šoninės šakos (30–70 cm) kertamos nuo anksčiau 
apgenėtų šakų, 3–4 m aukštyje ar aukščiau. Šios šakos labai 
lanksčios ir tankiai spygliuotos, lenktos ar beveik tiesios, daž-
niausiai asimetriškos. Mėlynosios šoninės šakos populiaresnės 
negu kiti šakų tipai, pinant gražius vainikus, be to, paklausios 
kaip medžiaga puokštėms gaminti;

- mėlynai žalios šakos (40–90 cm) kertamos nuo menturės 
maždaug 3 m aukštyje. Jų spyglių graži spalva (kinta nuo ža-
lios iki mėlynos), gausus spygliuotumas. Šakos atrodo pasi-
šiaušusios. Mėlynai žalios šakos plačiai naudojamos puošybai, 
suteikia ypatingą išvaizdą girliandoms, be to, puiki medžiaga 
vainikams, kabinamiems ant sienos;

- mėlynosios šakos (60–90 cm) kertamos 6 m ir didesniame aukš-
tyje. Gražios mėlynos spalvos spygliai, gausus šakų spygliuo-
tumas. Ūgliai pasižymi geru augimu, kiek lenkti. Mėlynosios 
šakos – puiki medžiaga dekoracijoms, kai reikalingi ilgi ūgliai;

- sidabrinės šakos (60–90 cm) pjaunamos nuo senų medžių 8 
m ir didesniame aukštyje. Tai pačios gražiausios kvapiojo kėnio 
šakos, susiformavusios tankioje viršutinėje lajos dalyje. Kiek 
lenktiems spygliams būdinga nuostabi mėlyna, beveik sidabri-
nė spalva. Sidabrinės šakos naudojamos tik vertingoms deko-
racijoms, kapams puošti.

Pagal panašius kriterijus gali būti skirstomos ir kitų kalėdinių 
medelių šakos. 

MIŠKO ŽELDINIŲ IR 
ŽĖLINIŲ APSAUGA

Miško želdinius ir žėlinius gali pažeisti ar juos sunaikinti bioti-
niai (žvėrys, vabzdžiai, grybinės ir kt. ligos), abiotiniai (vėjas, už-
mirkimai, sausros, šalnos) ir antropogeniniai (gaisrai, tarša, rekre-
acija ir kt.) veiksniai.

Daugiausia rūpesčių miškininkams ir miško savininkams kelia 
abiotiniai, žvėrių, vabzdžių ir grybinių ligų pažeidimai. Valstybinės 
miškų tarnybos duomenimis (Lietuvos valstybinių miškų 2014 m. 
sanitarinės būklės apžvalga), Lietuvos valstybiniuose miškuose 
vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų veiksnių pažeidi-
mai 2014 m. užregistruoti 24,8 tūkst. ha plote (29,1 proc. mažiau 
negu 2013 m.). Profilaktinių ir naikinamųjų miško sanitarinės ap-
saugos priemonių nuo ligų, kenkėjų ir nepageidaujamos augalijos 
2014 m. atlikta 76,4 tūkst. ha plote, iš jų 20,9 tūkst. ha biologinių, 
48,0 tūkst. ha fizinių ir mechaninių, 7,4 tūkst. ha cheminių.

Vabzdžių pakenkimai valstybiniuose miškuose 2014 m. užre-
gistruoti 5,9 tūkst. ha plote, tai beveik pusantro karto mažiau nei 
2013 m. Miško sanitarinės apsaugos priemonėmis vabzdžių kenkė-
jų pažeidimai likviduoti 5,5 tūkst. ha plote (eglių ir pušų liemenų 
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kenkėjų 5,3 tūkst. ha, Hylobius genties straubliukų 0,2 tūkst. ha).
Infekcinės ligos pažeidė 4,9 tūkst. ha miško (daugiausia džiūs-

tantys uosynai – 2,1 tūkst. ha, puvinio pažeisti drebulynai –  
2,0 tūkst. ha, džiūstantys ąžuolai – 0,4 tūkst. ha). Sanitarinėmis 
priemonėmis ligų pažeisti medžiai pašalinti 2,3 tūkst. ha plote.

Žvėrys pažeidė 1,8 tūkst. ha miško (1,3 karto mažiau nei 
2013 m.). Tačiau dėl kanopinių žvėrių kaimenės ir bebrų gausos 
jau kelerius metus stabiliai dideliuose medynų plotuose naujai nu-
kandžiojami ūgliai (1,7 tūkst. ha), nulaupoma žievė (0,7 tūkst. ha), 
plotai užtvindomi dėl bebrų veiklos (0,23 tūkst. ha).

Dėl abiotinių (negyvosios gamtos) veiksnių pažeista 12,3 tūkst. 
ha (vėjavartos ir vėjalaužos 11,0 tūkst. ha) medynų ir želdinių. Jų 
pažeidimai likviduoti 12,0 tūkst. ha plote.

Miško želdinių ir žėlinių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Res-
publikos miškų įstatymas, kurio 9 punkto 2 straipsnyje nurody-
ta, jog miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo saugoti 
miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių, laiku ir 
tinkamai atkurti iškirstą mišką, mišką naudoti tokiais būdais, kurie 
padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai, racionaliai ūkininkauti 
miško žemėje (miške), palaikyti dirvožemio našumą, saugoti biolo-
ginę įvairovę, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikala-
vimų, o 19 straipsnyje „Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų“ teigia-
ma: „1. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi laikytis teisės 
aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, per nu-
statytą laiką išvežti iš miško arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų 
miško paliekamą spygliuočių medieną. Miško valdytojai, savininkai 
ir naudotojai turi pranešti miškų urėdijoms bei valstybinių parkų 
direkcijoms apie medžių ligų ir kenkėjų židinius; 2. Dideli kenkėjų 
ir ligų židiniai lokalizuojami ir likviduojami valstybės, miško valdy-
tojų ir savininkų lėšomis.“

Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas nustato visų 
mūsų šalies juridinių ir fizinių asmenų veiklą, susijusią su augalų 
apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių, taip pat cheminių ir biologi-
nių augalų apsaugos priemonių bei augalų augimą reguliuojančių 
medžiagų registracijos, gamybos, įvežimo, prekybos, saugojimo, 
naudojimo ir valstybinės priežiūros tvarką.

Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse pateikiami pagrindiniai 
medynų apsaugos nuo kenksmingų veiksnių reikalavimai. Šios tai-
syklės privalomos miško valdytojams, savininkams, naudotojams, 
medienos ruošėjams ir žaliavinės medienos naudotojams, miško so-
dinamosios medžiagos tiekėjams, taip pat fiziniams ir juridiniams 
asmenims, ruošiantiems, sandėliuojantiems ir perdirbantiems ap-
valiąją medieną bei kitus miško išteklius. Taisyklėse taip pat išdės-
tyti sanitariniai reikalavimai ruošiant ir auginant miško daugina-
mąją medžiagą, atkuriant ir įveisiant mišką, atliekant sanitarinius 
kirtimus, laikant medieną, taip pat taikant priemones liemenų pa-
vojingų kenkėjų skaičiui mažinti bei masinio kenkėjų ir ligų daugi-
nimosi židiniuose.

Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažei-
dimų miškui apskaitos tvarkos aprašas nustato kriterijus pažei-
dimams registruoti miškuose bei miško medelynuose, pažeidimų 
ploto nustatymą ir tvarką, kuria vadovaujantis registruojami pažei-
dimai, padaryti valstybiniuose ir privačiuose miškuose bei miško 
medelynuose.

Miško kirtimų taisyklėse pateikiami pagrindiniai miško kirti-
mų (medienos ruošos, medienos ištraukimo) miškuose biologiniai, 
ekologiniai ir technologiniai reikalavimai.
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5.1. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ APSAUGA  
      NUO ŽVĖRIŲ

5.1.1. Bendrosios žinios apie apsaugos priemones
Želdiniams ir žėliniams stipriai pakenkti arba juos sunaikinti gali 

stirnos, elniai, briedžiai, peliniai graužikai, kiškiai, prie griovių ar 
kitų vandens telkinių – bebrai, retais atvejais – šernai ar naminiai 
gyvuliai. Apsaugai nuo pažeidimų naudojamos biologinės, chemi-
nės ir mechaninės apsaugos priemonės (Padaiga, 1996). Svarbiau-
sia medynų apsaugos biologinė priemonė – ekologinės pusiausvy-
ros išlaikymas tarp žiemos ganyklų miškuose pašarinio talpumo ir 
kanopinių žvėrių gausumo. Visais atvejais želdiniai ir žėliniai pa-
žeidžiamiausi sklypuose, esančiuose žvėrių žiemos koncentracijos 
ir pastovių perėjimų vietose.

Žvėrys gali pažeisti bet kokio tankio želdinius ar žėlinius. Pada-
rytos žalos dydis priklauso nuo želdinių ar žėlinių tankio ir žvėrių 
gausos. Vienais atvejais žvėrys gali daugiau pažeisti retesnius, ki-
tais – tankesnius želdinius ar žėlinius. Tai priklauso nuo maitini-
mosi sezono ir pašarų (ūgliai ar žievė). Jeigu žvėrys žiemą minta 
ūgliais, dažniausiai mažiau pažeidžiami tankesni želdiniai. Jeigu 
minta žieve, atsparesni retesni želdiniai, nes žievė greičiau tampa 
šiurkšti, todėl mažiau tinkama pašarui (Lyly, Saksa, 1992).

Norint į želdinius ar žėlinius neprivilioti žvėrių, reikėtų juose ir 
kaimyniniuose sklypuose pašalinti žvėrių labai mėgstamus medžius 
ir krūmus arba jų sąžalynus (drebules, karklus, šermukšnius ir kt.). 
Danijoje gerų rezultatų pasiekta greta ąžuolų pasodinus sitkines 
egles, kurios buvo iškirstos po 10 metų.

Pelinių graužikų tankis priklauso nuo žolinių augalų masės. 

Graužikų pažeidimų kiekį smarkiai sumažinti galima apie medelius 
šalinant konkuruojančius žolinius augalus. Be to, želdinių priežiūra 
spartina medelių augimą, žievė tampa storesnė ir šiurkštesnė, todėl 
mažėja medelių patrauklumas graužikams. Žolinių augalų kiekį so-
dinimo vietose galima sumažinti ruošiant dirvą (žr. „Dirvos paruo-
šimas“). Želdiniuose ir žėliniuose gali būti statomi stulpai atsitūpti 
peliniais graužikais mintantiems paukščiams, kurie ant jų tupėdami 
pastebi pelinius graužikus ir juos pagauna. Viename hektare reikėtų 
pastatyti keletą tokių kuolų arba nupjauti paliekamų sausuolių vir-
šūnes. Kaip stebyklas plėšrieji paukščiai naudoja ir biologinei įvai-
rovei išlaikyti paliktus medžius. Dėl gerokai didesnės žolinių augalų 
masės žemės ūkiui naudotose žemėse, lyginant su miško žemėmis, 
pelinių graužikų pažeidimai ne miško žemėse įveistuose želdiniuo-
se gali būti keletą kartų didesni.

Medžiai individualiai apsaugomi naudojant kvapo ar skonio re-
pelentus. Siekiant išvengti elninių žvėrių pažeidimų, kaip kvapo re-
pelentai naudojamos skerdyklų atliekos, žalių kiaušinių ir vandens 
mišinys, kaulų riebalai, kanifolija, skystasis muilas, dezodorantai ir 
kt. Ilgą laiką skonio repelentai buvo efektyvesni nei kvapo ir nau-
doti tiek smulkiesiems žinduoliams, tiek elniniams atbaidyti. Pasta-
ruoju metu sukurta ir gana efektyvių kvapo repelentų.

Mechaninės apsaugos nuo elninių žvėrių pažeidimų priemonės – 
tvoros ir individualios medelių apsaugos (5.1 pav.). Šiuo metu Lietu-
voje ir kitose šalyse plačiausiai naudojamos specialios vielos tinklo 
tvoros. Anksčiau keletą dešimtmečių želdiniai Lietuvoje sėkmingai 
saugoti karčių ir vielos tvoromis. Kitose šalyse bandyta želdinius 
apsaugoti elektrinėmis tvoromis. Elektrinės tvoros pigesnės, bet ne-
pakankamai patikimos. Siūloma penkių vielų elektrinė tvora: pir-
moji viela – 25 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus, kitos – kas 30 cm. 
Alternatyva – „A figūros“ tvora su dviem vielomis išorėje, 1 viela 40 
cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus ir kita – 70 cm virš pirmos, trečia 
viela – 75 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus ir 100 cm aukštyje išo-
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4.6 pav.  Individualios medelių apsaugos priemonės:
A – vieliniai gaubtai, 
B – plastikiniai gaubtai, 
C – plastikiniai spygliukai ūgliams apsaugoti (pagal E. Riepšą)

A

C

B
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rėje nuo kitų dviejų. Nepriklausomai nuo tvoros konfigūracijos, at-
rodo, kad elniniai mokosi, kaip prasiskverbti pro elektrines tvoras.

Plastikinės individualios medelių apsaugos saugo nuo smulkios 
faunos pažeidimų, o labiausiai – nuo elninių ar kiškių. Plastikinės 
medelių apsaugos brangios ir trumpalaikės, todėl jos geriau tinka 
mažo ploto ąžuolų ar kitų medžių želdinių ir žėlinių apsaugai.

5.1.2. Pagrindinių miško medžių rūšių želdinių ir  
žėlinių apsaugos nuo žvėrių ypatumai

Pušų želdinius ir žėlinius gali pažeisti elniniai žvėrys ir peliniai 
graužikai. Nors peliniai graužikai pušis mėgsta, bet šie želdiniai 
dažniausiai veisiami nederlinguose dirvožemiuose, kuriuose žoli-
nių augalų mažai, todėl pažeidimų pavojus kyla tik pušis pasodinus 
derlingesnėse dirvose ir pats didžiausias pirmaisiais metais. Jau pir-
maisiais augimo metais pušų želdiniai ir žėliniai gali būti pažeisti 
elninių. Geriausia juos apsaugoti repelentais arba aptverti. Kadangi 
želdinių apsauga aptveriant daug brangesnė nei apsauga repelen-
tais, aptverti želdinius ir žėlinius tikslinga tik tuomet, kai yra reali 
grėsmė, kad jiems paaugus pušų kamienus nulaupys žvėrys. Tvo-
ros aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 m. V. Padaiga rekomendavo 
želdinius apsaugoti 2,3 m aukščio karčių ir vielos tvoromis. Pasi-
taikydavo, kad net per tokio aukščio tvorą peršokdavo briedžiai. 
Jeigu sodinama dvimečiais ar trimečiais pušų sodmenimis, želdi-
nius pradėti tepti repelentais reikia jau pirmaisiais metais. Tepama 
pagrindinio ūglio viršūnė. Užtenka nutepti 3–5 cm. Rudenį reikia 
nepavėluoti nutepti želdinius repelentais, nes jau spalio pabaigo-
je juos gali pažeisti žvėrys. Pagal V. Padaigą, nuo stirnų pažeidimų 
medeliai tepami repelentais, kol pasiekia 1,5 m aukštį, nuo elnių – 
1,8 m aukštį. Briedžiai, siekdami viršūninių ūglių, gali išlaužyti ir 
3–4 m arba aukštesnius pušų želdinius ir žėlinius. Apsaugoti pušų 

kamienus nuo žievės nulaupymo galima ne tik aptveriant želdinius, 
bet ir kamienus aptepant repelentais. Pušų želdiniams ir žėliniams 
apsauga nuo žvėrių pažeidimų tampa nebereikalinga, kai jie pasie-
kia 5 m aukštį.

Eglių želdinius peliniai graužikai pažeidžia retai, nes eglių žie-
vė jiems greičiausiai neskani. Viršūninius ūglius pradėti tepti repe-
lentais reikia jau pirmaisiais želdinių augimo metais, nes per žiemą 
juos gali nukramtyti stirnos. Egles, kaip ir pušis, repelentais reikia 
apsaugoti, kol pasieks 1,8 m aukštį. Jeigu stirnų labai gausu, jos va-
sarą gali nukramtyti dar nesumedėjusius eglių ūglius. Kamienams 
pasiekus apie 10 cm skersmenį, jų žievę gali pradėti laupyti elniai 
ir briedžiai. Kamienų laupymo pavojus išlieka, kol eglių žievė taps 
šiurkšti, maždaug iki 50 m. amžiaus. Žievė dažniausiai nulaupo-
ma ne visu perimetru, todėl eglės nenudžiūsta, bet per padarytas 
žaizdas užsikrečia puviniu ir, praėjus kuriam laikui, išlūžta. Eglių 
kamienus nuo nulaupymo galima apsaugoti aptepant repelentais.

Maumedžių želdinių žievę mėgsta nugraužti peliniai graužikai, 
bet dažniausiai didelės žalos nepadaro. Jų ūglių žvėrys neėda, bet 
stirninai labai mėgsta valyti ragus į maumedžių kamienus. Jie ragus 
valo pavasarį, kai medelių žievė atšokusi, todėl ji visiškai nulupa-
ma. Šitaip gali pažeisti stambesniais sodmenimis tik pasodintus žel-
dinius. Jeigu želdinių sklypas mažas, o stirnų gausu, želdiniai gali 
būti sunaikinti. Stirninai valo ragus ir į kitų medžių rūšių kamienus, 
bet dažniausiai pažeistų medžių skaičius nedidelis. Anksčiau, sau-
gant mažus maumedžius, prie kiekvieno medelio buvo įkalami trys 
kuolai, tačiau tokia apsauga labai imli darbui, todėl mažuose skly-
puose geriau naudoti individualias apsaugas, o didesnius – aptverti. 
Kamienus saugoti nuo nutrynimo reikia apie 5 metus.

Ąžuolų želdinių apsauga yra labai brangi ir turi būti taikoma 
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ilgą laiką. Neapsaugoti nuo žvėrių pažeidimų ąžuolų želdiniai 
dažniausiai žūsta. Labiausiai šie želdiniai pažeidžiami spygliuočių 
miškuose. Juos pažeidžia peliniai graužikai, kiškiai ir elniniai žvė-
rys. Įveistus želdinius reikia aptverti, pastatyti stebyklas peliniais 
graužikais mintantiems paukščiams. Geriausia ąžuolų želdinių ar 
žėlinių apsauga nuo elninių – juos aptverti. Pavienius ąžuoliukus, 
jų grupes ar mažus plotelius iš pradžių reikėtų apsaugoti individua-
liomis apsaugomis, vėliau – repelentais. Ąžuolų želdinius ir žėlinius 
nuo kamienų nulaupymo reikia saugoti, kol žievė taps šiurkšti, – iki 
30–35 m. amžiaus.

Drebulių ir tuopų hibridų želdiniai pažeidžiami žvėrių, pa-
našiai kaip ąžuolai. Jie taip pat turi būti apverti. Laukinių gyvūnų 
mėgstami klevai, vinkšnos, uosiai, todėl jų želdiniai ar savaiminukai 
turėtų būti saugomi. Beržiukus gali nugraužti pelės, vasarą ūglius 
nukramtyti stirnos. Juodalksnių laukiniai gyvūnai beveik nepažei-
džia, išskyrus pavienius medelius, kuriuos valydami ragus nutrina 
stirninai, išimtiniais atvejais, esant badui, kamienus gali nulaupyti 
elniai.

Miško želdinių apsaugos nuo žvėrių technologijos detaliau apra-
šytos V. Padaigos (1991, 1996) publikacijose.

5.1.3. Žvėrių pažeidimų apskaita

Graužikų arba kanopinių žvėrių pažeidimai (nuskabyti ūgliai, 

nulaupyta ar nutrinta žievė, nugraužti kamienai, užtvindytas miš-

kas vegetacijos laikotarpiu), jeigu dėl to žuvo medžiai, vertinami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2015-01-22 įsakymu Nr. D1-

69/3D-36 patvirtinta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos 

žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskai-
čiavimo metodika. Vertinama želdiniuose ir žėliniuose iki 20 m. 
amžiaus, taip pat vyresniuose medynuose, jeigu juose dėl medyno 
būklės (vidutinio aukščio) elniniai žvėrys tebeskabo ūglius ir laužo 
kamienus, 4 m spindulio apskaitos aikštelėse, įrengtose sklypo įstri-
žainėse kas 25 m. Sklypuose iki 0,10 ha ploto įrengiama 1 apskai-
tos aikštelė; 0,11–0,50 ha – 2; 0,51–1,00 ha – 4; 1,01–3,00 ha – 6; 
3,01–6,00 ha – 8; 6,01–9,00 ha – 10; 9,01–12,00 ha – 12; 12,01 ha 
ir didesnio ploto sklypuose – 15 apskaitos aikštelių.

Apskaitos aikštelėse apskaitomi tik tikslinių rūšių medžiai, su-
skirstant juos pagal pažeidimo laipsnį: sveiki ir nedaug pažeisti, 
silpnai pažeisti, vidutiniškai pažeisti ir stipriai pažeisti bei žuvę va-
dovaujantis minėtos metodikos 2 priede pateiktais kriterijais. Į aps-
kaitą neįtraukiami želdiniai ir žėliniai, sunykę dėl netinkamo paso-
dinimo, kenkėjų, ligų ir meteorologinių veiksnių pažeidimų.

Pagal minėtos metodikos 4 skyriaus nurodymus (formules) pa-
daryta žala gali būti nustatoma pinigine išraiška.

Miško atkūrimo ir išauginimo išlaidos diferencijuojamos pagal 
vyraujančias medžių rūšis. Jas sudaro:

- atkūrimo išlaidos (nuo 1 014 iki 1 564 Eur/ha);
- priežiūros išlaidos (nuo 1 114 iki 1 274 Eur/ha);
- apsaugos išlaidos (nuo 869 iki 2 404 Eur/ha).

Padaryta žala vertinama ir apskaičiuojama Lietuvos Respublikos 
medžioklės įstatymo 18 str. numatytais atvejais, surašant padarytos 
žalos apžiūros aktą.
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5.2. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ LIGOS IR  
      APSAUGOS NUO JŲ PRIEMONĖS

Skyrius parengtas panaudojant duomenis, pateiktus vadovėlyje 
„Miško fitopatologija“ (Dabkevičius, Vasiliauskas, Žiogas, 2006), 
leidiniuose ,,Miško apsaugos vadovas“ (2000), mokomojoje knygo-
je „Miško patologija ir apsauga“ (Žiogas, 2007).

Miško augalai visą gyvenimą glaudžiai susiję su juos supančia 
aplinka. Ligoti augalai – tai augalai, kurių fiziologinės funkcijos 
pažeistos, pakitusios morfologinės savybės (atskirų audinių ar or-
ganų deformacijos, nekrozės, chlorozės, žaizdos), cheminė sudėtis, 
sumažėjęs produktyvumas, jie vysta, pūva, džiūsta. Medelis serga, 
kai jo einamasis prieaugis sumažėja 50 proc., džiūna atskiros šakos,  
30 proc. ir daugiau sumažėja asimiliacinis aparatas, ant kamieno 
yra žaizdų, grybų vaisiakūnių. Medžio patologiją sukelia įvairūs pa-
tologiniai (gr. pathos – kančia, logos – mokslas) veiksniai.

Miško augalų ligos pagal jų kilimo priežastis skirstomos į nepa-
razitines (neinfekcines, neužkrečiamas) ir parazitines (infekcines, 
užkrečiamas). Jas taip pat galima klasifikuoti pagal pažeistus or-
ganus (sėklų, daigų, šaknų, liemenų, šakų, lapų / spyglių, žiedų, 
vaisių, viso augalo), pagal ligos trukmę, augalo amžių, augalus 
maitintojus. 

Gyvų organizmų (virusų, bakterijų, grybų, parazitinių augalų, 
nematodų) sukeliamos ligos vadinamos infekcinėmis ligomis, o ligų 
sukėlėjai – fitopatogenais. Augalas, kuriame įsikuria fitopatogenas 
ir kurio sąskaita jis maitinasi, vadinamas augalu šeimininku. Nein-
fekcines ligas sukelia maisto medžiagų trūkumas arba perteklius, 
nepalankios aplinkos sąlygos, cheminis užterštumas, taip pat įvai-
rūs gyvūnai. 

Dėl nepalankių aplinkos sąlygų arba patogenui pažeidus augalą 
ne tik pakinta jo vystymasis ar fiziologinės funkcijos, bet išryškėja 
ir tam tikrų išorinių pažeisto augalo ar jo dalių požymių, vadinamų 
simptomais. Tipiniai simptomai visuomet pasireiškia esant ligai, o 
netipiniai išryškėja tik susidarius tam tikroms aplinkos sąlygoms.

Simptomų ryškumas labai priklauso nuo patogeno agresyvumo 
ir augalo atsparumo, patogeninio proceso trukmės ir eigos, aplin-
kos sąlygų ir kitų veiksnių. Tačiau kai kurios augalų ligos, pavyz-
džiui, sukeliamos virusų, neturi ryškių požymių. Tokios ligos arba 
tos, kurių simptomai pasirodo tik po tam tikro laiko, vadinamos la-
tentinėmis.

Augalų ligų simptomai labai svarbūs vizualiai diagnozuojant li-
gas, tačiau vien jais pasikliauti negalima ir tenka taikyti kitus dia-
gnostikos metodus. Ligų simptomų yra labai daug, detaliau jie nu-
rodomi aprašant kiekvieną ligą.

5.2.1. Neparazitinės ligos
Neparazitines ligas sukelia nepalankios dirvožemio ir oro sąly-

gos, netinkama ūkinė veikla (mechaniniai pažeidimai, trąšos, pesti-
cidai, tarša). Jos lemia lapų / spyglių spalvos pakitimus, dėmėtumą, 
audinių nekrozę, vytimą, deformacijas, skurdų augimą, džiūvimą.

Dirvožemio drėgmės poveikio dydis priklauso nuo vandens ly-
gio, klimato sąlygų, dirvožemio ir reljefo. Užmirkimo atvejais, jei 
vandens lygis virš šaknies kaklelio, medžius puola liemenų kenkė-
jai ir jie žūna per 1–2 m. Jei šaknys užliejamos iš dalies, medžiai 
skursta apie 2 m., užpuolami liemenų kenkėjų, kurių židiniai išlieka  
3–4 m. (silpno užmirkimo atveju – 5–6 m.). 

Drėgmės trūkumo poveikis miško augalams pasireiškia tik po 
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didelių sausrų, kai nusenka gruntinis vanduo. Labai susilpnėja 
medžių apsauginės funkcijos ir atsparumas kenkėjams, sumažėja 
prieaugis. Jauni lapai kartais džiūna ir dėl saulėtos vėjuotos kaitros 
(lapų nudegimas), spygliai nuvysta, įgauna rausvai rudą atspalvį ir 
prieš laiką nukrenta. Kadangi sausra paveikia vienodai visus me-
džius, jie paprastai džiūna grupėmis, rečiau pavieniui.

Želdiniuose užmirkimui, sausrai ir karščiui labiausiai neatsparūs 
tik pasodinti medeliai, kol jie dar neprigiję. Taip pat labiau nuken-
čia medeliai, pasodinti susuktomis, užlenktomis ar pavytusiomis 
šaknims ir per giliai.

Maisto medžiagų trūkumo poreikio augalams požymiai labai 
įvairūs ir geriausiai matyti apžiūrint lapus ir jaunus ūglius (5.1 lentelė). Sunkiųjų metalų į dirvą ir aplinką patenka iš chemijos ir metalur-

gijos pramonės įmonių, šiluminių katilinių, su transporto išmetamo-
siomis dujomis, nutekamaisiais vandenimis, taip pat su pesticidais 
ir trąšomis. Geležis, kobaltas, cinkas, varis, manganas, molibdenas 
ir kiti kaip mikroelementai reikalingi augalų augimui ir dalyvauja 
įvairiuose biocheminiuose procesuose. Tačiau gyvsidabris, švinas, 
kadmis, chromas, nikelis, varis, jei jų koncentracijos viršija ribines, 
yra nuodingi, stabdo augalui reikalingų maisto medžiagų įsisavini-
mą, šaknų augimą, sukelia jaunų augalų chlorozes, lapų nekrozes, 
įvairius augalų fiziologijos sutrikimus. 

Oro teršalų poveikis priklauso nuo jų koncentracijos ir ekspozi-
cijos. Dažniausiai pažeidžiami lapai, spygliai. Pažeistos lapų dalys 
iškrinta ir jie tampa skylėti. Mažoms teršalų koncentracijos veikiant 
ilgą laiką, dažniausiai įvyksta chroniški augalų pažeidimai. Pramo-
nės teršalų poveikis kartais baigiasi miško išdžiūvimu (5.2 lentelė).

5.1 lentelė. Maisto medžiagų trūkumo augalams sukeltų ligų požymiai (Žiogas, 2007)

Elementas Ligos požymiai

Azotas Lapai ir spygliai šviesiai žali (chlorozė), kartais lapų pakraščiai riečiasi 
žemyn

Fosforas
Smulkesni, siauresni lapai. Jie tamsiai žali, geltonais pakraščiais, 
apmirdami tampa žaliai rudi ar juosvi. Stiebeliai, lapkočiai, gyslos, 
spygliai raudoni ar violetiniai

Kalis
Vasaros viduryje lapai tamsiai žali su melsvu atspalviu, pakraščiai 
užsiriečia žemyn, gelsta, raudonuoja ar ruduoja, įgydami bronzinį 
atspalvį

Kalcis Tik ką susiformavę jauni lapai susisuka, juoduoja, apmiršta, džiūna 
ūglių viršūnės

Magnis

Gyslos žalios, tarp jų esantis minkštimas gelsvas, džiūna. Lapų kraš-
tai užsiriečia į viršų. Spygliai gelsta nuo viršūnėlių. Jei magnio trūksta 
ilgesnį laiką, apmiršta viršūninė lajos dalis. Paskutinių metų spygliai 
viršutinėje lajos dalyje ryškiai geltoni 

Siera Pagelsta jaunų lapų gyslelės. Vėliau atsiranda rudų apmirusių audinių 
dėmių

Geležis

Blyškiai geltoni ar beveik balti jauni lapai ir spygliai. Ilgai negauda-
mas geležies augalas nebeauga, ant lapų atsiranda geltonų dėmių, 
tačiau net smulkiausios gyslelės lieka žalios. Lapai lyg apdengti žaliu 
tinkleliu, pakraščiai užsiriečia 

Cinkas

Ūgliai trumpi, lapai ir spygliai smulkūs, stori, išbalę. Chlorozė pažei-
džia ne tik lapų minkštimą, bet ir gyslas. Lapai susisuka, paruduoja, 
įgauna bronzinį atspalvį. Ant ūglių lieka tik paskutinių dvejų metų 
spygliai. Pagausėja sakų išsiskyrimas aplink pumpurus, retkarčiais 
nudžiūva ūglių viršūnėlės

Varis
Jauni ūgliai išaugę apvysta, nusvyra žemyn. Lapai ir spygliai tampa 
šviesiai dėmėti, viršūnėlės pabąla (baltligė). Stipriai pažeistų augalų 
viršūnės ir viršūninės lajos dalys nudžiūva 

Boras

Viršūninis pumpuras sudžiūvęs. Jauni ūgliai silpni, jų lapai netaisyklin-
gos formos, susisukę. Pušaitėms būdingas gausus sakų išsiskyrimas 
aplink pumpurus. Viršūniniai ūgliai trumpi, tankūs, tamsiai žali, 
dažnai spirališki, susukti, sulipę po tris ar keturis. Pušaitės turi daug 
naujų stiprių ūglių, aplenkiančių viršūnę, todėl įgauna krūmo formą. 

Molibdenas Augalai blogai auga. Lapai gelsvai žali ar margi, ruduoja iš pakraščių, 
vysta ir susisuka. Spygliai ilgi, melsvi, žali
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5.2 lentelė. Augalų pažeidimo pramoniniais teršalais diagnostiniai požymiai (Žiogas, 

2007)

Junginiai Pažeidimo požymiai

Sieros oksidai Ant lapų atsiranda raudonai rudų įvairaus dydžio dėmių. Spygliai 
įgauna rudai raudoną atspalvį

Fluoro junginiai Iš pradžių spyglių galiukai nubąla, po to tamsėja, vėliau patamsėja ir 
visas spyglys

Azoto oksidai Ant lapų viršūnių ar pakraščių atsiranda juodai rudų dėmių. Spyglių 
galiukai raudonuoja

Chloro junginiai Iš pradžių lapai pasidaro tamsūs su sidabrišku atspalviu, vėliau ant jų 
susidaro įvairių dydžių bespalvių dėmių

Etilenas Ant lapų rausvos ir rudos dėmės

Magnio oksidas
Ant lapų tarp gyslų atsiranda šviesiai žalių ir gelsvai žalių dėmių. Pir-
mamečiai spygliai pasidaro šviesiai žalio ar geltonai žalio atspalvio, 
antramečiai spygliai raudonuoja arba ruduoja

Netinkamai naudojami pesticidai ar per didelės jų dozės gali 
pakenkti augalams. Daugiausia žalos daro netinkamai naudojami 
herbicidai. Kai kurie iš jų akumuliuojasi dirvoje ir jų pražūtingas 
poveikis vyksta kelerius metus. Dažniausiai patiriama nuostolių, 
kai panaudojus herbicidus ar augimo reguliatorius nepakankamai 
gerai išplaunami purkštuvai prieš purškiant augalus insekticidais ir 
(ar) fungicidais. Herbicidų pažeidimus kartais sunku atskirti nuo 
virusinių ar kitų neinfekcinių ligų požymių.

Nepalanki oro temperatūra, šviesos trūkumas taip pat gali 
būti blogo medelių augimo, jų patologijos priežastis. Nuo vėlyvųjų 
pavasario šalnų dažnai nukenčia jauni ūgliai. Ankstyvosios rudens 
šalnos labai pavojingos nesuspėjusiems sumedėti ūgliams bei nesu-
brendusiems pumpurams. Dažni temperatūros svyravimai dienos ir 
nakties metu ir ypač pavasarį sukelia žievės nušalimą – ant kamie-
nų ir skeletinių šakų būna tamsių įdubusių dėmių, susidaro žaizdos 
(nušalimo vėžys), įsimeta infekcija. Sunkesniuose, drėgmės per-
tekusiuose dirvožemiuose sėjinukai bei sodinukai dažnai nuken-

čia nuo „iškilnojimo“ pavasarį. Spygliuočių medžių daigų šaknies 
kaklelio nudegimus sukelia tiesioginiai saulės spinduliai (susidaro 
įsmauga, stiebeliai nuvirsta dažniausiai viršūnėmis pietų kryptimi 
ir nudžiūva).

Kai trūksta šviesos, augalai būna išblyškę ir ištįsę. Tankiai au-
gančių augalų stiebai silpni ir greitai lūžta, susilpnėja imunitetas, 
suplonėja dengiamieji audiniai, todėl greičiau patenka infekcija. 
Nuo šviesos pertekliaus nukenčia šešėlyje prisitaikę augti augalai, 
dažniausiai krūmai arba sodinukai, kurių daigai augo pavėsyje.

Mechaniniai sužalojimai susilpnina augalus ir sudaro palan-
kias sąlygas infekcijoms plisti. Šiuos pažeidimus padaro žmogus 
ūkinės veiklos metu, žinduoliai (briedžiai, kiškiai, bebrai, pelės ir 
kiti), vabzdžiai, erkės, sraigės, nematodai. Po eglių aplaupymo arba 
mechaninio sužalojimo apie 80–90 proc. žaizdų apsikrečia puviniu, 
kurį sukelia įvairūs grybai. Per 15–20 m. puvinys pažeistose eglėse 
apima apie 4 m kamieno. Per uosių kamienuose (pastaraisiais me-
tais laupomi ir jauni 5–10 m uosiukai) padarytas žaizdas taip pat 
įsiskverbia medieną pūdantys grybai. Ąžuoluose medienos puviniai 
nuo infekcijos vietos išplinta vos kelias dešimtis cm, todėl nuvertėja 
tik nedidelė ąžuolo kamieno dalis. 

Prie mechaninių pažeidimų taip pat priskiriami vėjo, ledų kru-
šos, stiprių liūčių, žaibo, šalčio padaryti pažeidimai. Stipraus vėjo 
pasekmė – vėjavartos ir vėjalaužos – kartais tampa masinio liemenų 
kenkėjų dauginimosi židiniais. Be to, vėjas, išjudindamas medžius, 
nutrauko šaknis ir juos susilpnina. Neigiamas vėjo poveikis miškui 
pasireiškia, kai jo greitis viršija 15 m/sek. Labiausiai nuo vėjo nu-
kenčia eglės. Vėjalaužose kenkėjai apsigyvena greičiau nei vėjavar-
tose, nes vėjavartų šaknys kurį laiką išlaiko gyvybingumą.
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5.2.2. Parazitinės ligos
Parazitines (infekcines) ligas sukelia bakterijos, laibagrybiai 

(aktinomicetai), grybai, virusai ir mikoplazmos. Daugiausia žalos 
padaro įvairių grybų sukeltos ligos. Pvz., per pirmuosius vegetacijos 
metus vien nuo grybinės kilmės ligų žūna apie 40 proc. pušų ir eglių 
žėlinių ir želdinių (daugiausia nuo daigų išgulimą sukeliančių Fu-
sarium sp. grybų). Per kitus trejus metus iki 25 proc. savaiminukų 
žūna nuo paprastosios spygliakritės (12 proc.), spyglių ir stiebelių 
rūdžių (3 proc.), snieginės spygliakritės (2 proc.) ir kitų veiksnių 
(9 proc.). Diagnozuojant medelių ligas svarbu žinoti jų simptomus. 
Augalų ligų, kurių simptomai panašūs, grupės vadinamos ligų ti-
pais. Toliau aptariami dažniausi augalų ligų tipai.

Puviniai – labiausiai paplitęs infekcinių ligų tipas. Juos sukelia 
grybai ir bakterijos. Pažeidžiamos visos augalo dalys, augalinės kil-
mės žaliavos ir produktai, kuriuose pakankamai drėgmės. Veikiant 
bakterijų ir grybų fermentams, suyra augalų ląstelės ir audiniai, 
suardoma augalo struktūra. Puviniai gali būti sausieji ir šlapieji. 
Sausuosius dažniausiai sukelia grybai. Taip pūdoma mediena: au-
diniai praranda savo spalvą, struktūrą, tvirtumą ir virsta byrančia, 
dulkančia arba pluošto pavidalo mase. Priklausomai nuo pažeistos 
medienos struktūros, puviniai skirstomi į marguosius, ruduosius ir 
baltuosius. 

Šlapieji puviniai dažniausiai susidaro sultinguose, daug maisto 
medžiagų ir vandens turinčiuose augalų audiniuose ir organuose 
(vaisiuose, uogose, gumbavaisiuose ir kt.). Dažniausiai juos suke-
lia bakterijos, rečiau – grybai. Veikiamos patogenų fermentų suyra 
tarpląstelinės medžiagos ir ląstelių sienelės. Ląstelių turinys įgauna 
šlapios košės pavidalą. Procesas vadinamas audinių maceracija.

Dėmes (dėmėtliges) sukelia nepalankios aplinkos sąlygos, viru-

sai, bakterijos, grybai, aplinkos tarša. Jos dažniausiai susidaro ant 
lapų, spyglių, jaunų ūglių ir vaisių. Grybinių ligų sukeltose dėmėse 
išauga grybiena, kuri formuoja sporas. Bakterijų sukeltų dėmių pa-
viršiuje gali susidaryti lipnių išskyrų. Dėmės skiriasi pagal spalvą, 
dydį, formą ir struktūrą. 

Nekrozes sukelia patogenų toksinai ar abiotiniai veiksniai: 
aukštos ir žemos temperatūros, sausros, cheminės medžiagos ir kt. 
Augalų ląstelėse vyksta negrįžtami procesai ir jos žūva. Nekrozėms 
išsiplėtus ant lapo, jie nudžiūna ir nukrenta, o apjuosus žiedu šaką – 
nudžiūna visa šaka. Grybai dažnai sukelia medžių šaknų nekrozes. 

Chlorozes sukelia parazitiniai virusai, bakterijos, grybai, taip 
pat abiotiniai veiksniai. Lapai ir spygliai tampa gelsvai žali arba rus-
vi ar net rudi, per anksti nudžiūsta ir nukrenta. Dėl maisto medžia-
gų trūkumo ir virusų pažeidimo lapai gali būti mozaikiški, įgauti 
rausvą ar violetinį atspalvį.

Vytuliai miško augaluose dažniausiai pasireiškia dėl šaknų ar 
vandens indų sistemos pažeidimų. Grybams pažeidus spygliuočių 
šaknis, jie iš pradžių vysta, o po to ir nudžiūna. Lapuočiuose išplitę 
patogeniniai grybai užkemša vandens indus, išskirdami toksinus, 
sukelia nekrozes. Vytulius gali sukelti ir nepalankios aplinkos sąly-
gos – sausros ir karšti orai bei mechaniniai augalų pažeidimai.

Deformacijos – pažeisto augalo organo formos pasikeitimas: 
lapų ir ūglių susisukimas, raukšlėtumas, lapų siūliškumas, žiedų 
pilnaviduriškumas, vaisių išsigimimas, ūglių deformacija ir kita. 
Deformacijų priežastimi yra maisto medžiagų patekimo ir asimili-
antų nutekėjimo pakitimai, nevienodas įvairių audinio dalių augi-
mas. Jos būdingos grybų ir virusų sukeliamoms augalų ligoms. 
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Išaugų susidaro įvairiuose augalo audiniuose, greitai augant 
patogeno pažeistiems audiniams. Dėl grybo ar bakterijų išskiriamų 
fermentų padidėja augalo ląstelės (hipertrofija) ar jos labai greitai 
dalijasi (hiperplazija). Kartais šie abu procesai vyksta kartu. 

Raganų šluotos – didelis ir tankus sutrumpėjusių ūglių telkinys. 
Veikiant grybų ir virusų, rečiau bakterijų toksinams miegantys ir 
pridėtiniai pumpurai pradeda vienu kartu augti ir suformuoja tan-
kų į šluotą panašų ūglių telkinį. Raganų šluotos dažniausiai randa-
mos apžiūrint beržus ir pušis.

Rauplės – įvairaus dydžio augalų lapų, ūglių ir vaisių dėmės, ku-
rių paviršius sutrūkinėjęs ir padengtas grybienos apnašu, paplitu-
sios vaismedžiuose, uosiuose, tuopose.

Pustulos (pūslelės) – tai grybų sporų telkiniai ant augalų lapų, 
spyglių, stiebų ar šakų (tipiškas rūdinių grybų sukeliamų ligų simp-
tomas).

Valkčius, arba apnašas, sudaro tik grybai. Ant pažeistų augalų 
organų susidaro ligų sukėlėjo voratinklinės ar tankiai susipynusios 
grybienos ir sporas produkuojančių struktūrų apnašos. Esant ma-
siškai grybų sporuliacijai, apnaša atrodo kaip apibarstyta miltais. 

Žaizdos priskiriamos mechaniniams augalų pažeidimams ar vė-
žiniams jų susirgimams. Dažniausiai pažeidžiama medžių žievė. Iš 
žaizdų teka sakai, išskyros, į jas įsimeta grybinė ir bakterinė infek-
cija. Ties pažeidimo vieta mediena pakeičia spalvą, pradeda gesti. 
Gyjant apie žaizdas susidaro žievės pastorėjimas, žaizdos būna ne-
lygiais kraštais, surambėjusios, grublėtos.

Spyglių kritimą ne laiku sukelia nepalankios aplinkos sąlygos 

ir įvairios grybinės ligos. Iš pradžių spygliai gelsta, vėliau nudžiū-
na ir nukrenta. Grybinių ligų sukeltas spyglių kritimas skiriasi tuo, 
kad ant pažeistų spyglių matyti grybiena, dėmės, pustulos ar grybo 
sporų telkiniai.

Mumijos susidaro tik grybais pažeistų augalų organuose, daž-
niausiai vaisiuose, rečiau sėklose ir lapuose. Grybo micelio tankiai 
perpinti augalo audiniai žūva, patamsėja, džiūdami susitraukia, 
mumifikuojasi. 

Juodligės požymis – ant žalių augalų dalių susidariusios juodos 
lyg suodžiai apnašos, kurias sudaro neparazitiniai, saprotrofiniai 
grybai ir jų sporos. Jie maitinasi ne augalų audiniais, bet vėjo ar 
lietaus užneštomis pašalinėmis maisto medžiagomis, vabzdžių ar 
paties augalo išskyromis, žiedadulkėmis.

5.2.2.1. Miško sodmenų ligos
Nesumedėjusių sėjinukų puvinius ir infekcinį išgulimą sukelia 

Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia, Vetrticillium, Pythium, Phytoph-
tora ir kitų genčių grybai. Dauguma jų gyvena dirvožemyje ir min-
ta įvairiomis augalų liekanomis. Susidarius palankioms sąlygoms, 
kartais masiškai pradeda parazituoti ant dar nesumedėjusių medžių 
bei krūmų sėjinukų. Pirminė infekcija į dirvožemį gali būti atnešta ir 
su užsikrėtusiomis bei nedezinfekuotomis sėklomis. Visų jų pažeistų 
sėjinukų makroskopiniai požymiai esti labai panašūs, be laboratori-
nių tyrimų beveik neatskiriami. Tipišku ligos atveju grybų pažeisti 
nesumedėję stiebeliai pavandenija, susiraukšlėja, tampa pusiau per-
matomi, o prie šaknies kaklelio (spygliuočių) bei žemiau epikotilio 
(lapuočių) susidaro įsmauga ir daigai išvirsta. Tokie ligos požymiai 
ypač būdingi Fusarium genties grybų pažeistiems sėjinukams, todėl 
ši liga dažnai vadinama tiesiog išgulimu, arba fuzarioze (5.2 pav.).
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5.2 pav.  Spygliuočių sėjinukų infekcinis išgulimas 
(VMT MSAS archyvo nuotrauka)

Lietuvos pušų daigynuose iš sėjinukų išgulimą sukeliančių grybų 
labiausiai paplitę ir patogeniškiausi: Fusarium oxysporum Schlecht. 
and Snyd. et Hans. (19,7 proc.), F. solani (Mart.) App. et Wr. (8,5 
proc.), F. solani (Mart.) App. et Wr. var. coeruleum (Lib.). Bilai 
comb. nova (9,2 proc.), F. sambucinum Fuck. var. minus Wr. (11,3 
proc.), F. semitectum Berk. et Rav. (6,3 proc.), F. avenaceum (Fr.) 
Sacc. (4,2 proc.) ir Fusarium sp. (6,3 proc.). Labai plačiai paplitęs 
(19,0 proc.), tačiau silpnai patogeniškas grybas Alternaria tenuis 
Nees. Rečiau aptikti grybai Rhizoctonia solani Kühn ir Rhizoctonia 
sp. labai patogeniški (Виткунас, 1973).

Atsižvelgiant į ligą sukeliančio grybo rūšį, laiką ir pakenkimo 
vietą, skiriami keturi  susirgimo tipai: 1) sėklų ir daigų puvinys; 2) 
daigų išgulimas ir vytimas; 3) daigų šaknelių ir stiebelių puvi-
nys ir 4) daigų antžeminės dalies vytimas. 

Sėklų ir daigų puvinį dažniausiai sukelia Rhizoctonia ir Fusa-
rium genčių grybai. Dalį sėklų jie sunaikina joms dar nepradėjus 
dygti arba kartu su diegais, dar nespėjusiais prasiskverbti į dirvos 
paviršių. Atkastų nesudygusių sėklų paviršius būna aiškiai išraizgy-

tas grybų hifais, kurie matomi be didinimo prietaisų, o diegai būna 
pajuodę, pradėję pūti arba jau supuvę. Šioje paslėptoje ligos fazėje 
kartais žūva iki 40 proc. pasėtų daigių sėklų bei diegų. Mažiau paty-
rę specialistai paprastai jų nepastebi, o kaip retų pasėlių priežastis 
nurodo prastą sėklų daigumą bei kitus veiksnius.

Daigų išgulimu ir vytimu vadinami pažeidimai būdingi dau-
giausia jauniems, vienos dviejų savaičių amžiaus daigams. Sergan-
tys daigai dažniausiai būna nenumetę sėklų kevalėlių, nors kartais 
pasitaiko ir atvirkščiai. Stiebelis prie šaknies kaklelio susiraukšlėja, 
pavandenija, tampa pusiau permatomas, suplonėja, atsiranda įs-
mauga. Kai dėl susilpnėjusio turgoro stiebelis praranda stangrumą, 
daigas išvirsta. Toliau ima pūti šaknelė: nuo šaknies kaklelio puvi-
nys plečiasi žemyn ir aukštyn. Tokius ligos požymius dažniausiai 
sukelia Fusarium, Botrytis ir Pythium genčių grybai. Miškų urėdijų 
specialistai dažniausiai tik šį ligos tipą laiko visišku daigų išgulimu. 
Jie tik pagal tai skaičiuoja nuostolius, nors labai daug daigų sunyks-
ta nepastebėtų: jauni gležni daigai žuvę greitai išdžiūva ir net mažo 
vėjelio nušiurenami bei nunešami.

Kai liga pasireiškia daigų šaknelių bei stiebelių puvimu, stie-
belių įsmauga beveik niekada nesusidaro. Daigai suglemba, spygliai 
ir stiebeliai įgauna melsvą atspalvį. Keturių–šešių savaičių amžiaus 
pažeisti daigai ne išvirsta, o džiūva stovėdami. Jie aiškiai išsiskiria 
žaliame pasėlių fone savo geltona spalva. Išrovus tokį ankstyvos li-
gos stadijos daigą iš žemės matyti, kad jo šaknelės supuvusios. Vė-
liau raunant tokį daigą išraunama tik centrinė ašinė šaknelės dalis, 
o periferinė būna jau supuvusi ir lieka dirvoje. Tokius pažeidimus 
sukelia Rhizoctonia ir Fusarium genčių grybai.

Daigų antžeminės dalies vytimą apibūdina tokie požymiai: ser-
gantys ir žuvę daigai turi sveiką šaknų sistemą, bet pažeistą antže-
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minę dalį. Daigai praranda turgorą, stiebeliai ir spygliai pasidaro 
minkšti, nuvysta. Daigų vandens indus užkemša grybų hifai, todėl 
šį ligos tipą galima vadinti ir tracheomikoze.

Panašūs daigų išgulimai kartais gali būti ir neinfekcinio pobū-
džio. Neinfekcinių susirgimų priežastys – vabzdžių pakenkimai, 
šaknies kaklelio nudegimas, stipriai įkaitinus saulės spinduliams 
dirvos paviršių, drėgmės trūkumas dirvoje. 

Bendriausi diegų, daigų ir sėjinukų puvimu, vytimu bei išgulimu 
vadinamos ligos požymiai yra tokie: liga dažniausiai sudaro židi-
nius, ankstyvos ligos stadijos pažeisti daigai virsta ne ištisai eilutė-
mis, bet mažais židiniais, kurie, esant palankioms sąlygoms infek-
cijai plisti, greitai plečiasi; židinėlio centrą sudaro jau žuvę daigai, 
žiedą apie centrą – pažeistieji, o toliau auga dar sveiki. Kai žūva 
pasėtos sėklos, eilutėse atsiranda tuščių plotelių. Pažeisti daigai 
skiriasi nuo šalia esančių sveikųjų savo išsilanksčiusiais stiebeliais, 
gelsvu stiebelių ir spyglių atspalviu, pradėjusiais spirališkai suktis 
spyglių galiukais ir antžeminės dalies turgoro sumažėjimu.

Jeigu ligos priežastis neinfekcinio pobūdžio, tai išgulusių daigų 
šaknys beveik visada būna sveikos, nesupuvusios. 

Infekcinis daigų išgulimas Lietuvoje dažniausiai išplinta pušų ir 
eglių pasėliuose. Todėl prieš sėją spygliuočių sėklas būtina beicuo-
ti. Kai pasirodo ligos požymių daigynuose, jos židinius arba ištisus 
pasėlių plotus reikia laistyti 0,5 proc. kalio permanganato tirpalu 
(6–12 l/m2) arba kitų fungicidų suspensijomis. Kalio permangana-
to tirpalu sėjinukus galima laistyti tik tuo atveju, jei jie ne jaunesni 
kaip 7–10 dienų.

Sumedėjusių sodmenų šaknų ir pašaknio puviniai. Iš sukė-
lėjų vieni pavojingiausių – pusiau parazitiniai grybai Pythium de 
baryanum Hesse, Rhizoctonia solani Kühn. ir Rh. aderholdii (Ruhl.) 
Kolosch. Pažeistų eglių sodmenų šaknies kaklelio zonoje žievė su-
minkštėja. Ji būna lyg išbrinkusi ir lengvai atlupama. Po žieve aiš-

kiai matyti parudavę medienos audiniai. Pažeistų vietų paviršiuje 
išauga balta grybienos veja. 

Pušaičių ir eglaičių sodmenų šaknų ir pašaknio puvinį, vadinamą 
cinamonine fitoftoroze, sukelia Phytophthora cinnamoni Rands. 
Pažeisti augalai iš pradžių lėčiau auga, šviesėja, tampa pilkai žali. 
Vėliau spygliai ima geltonuoti ir byrėti. Medeliai žūna. 

Sėjinukų puviniui nebus sąlygų išplisti, jeigu miško daigynai bus 
tręšiami saikingai ir tik gerai perpuvusiomis organinėmis trąšomis. 
Puvinio pažeistus sėjinukus reikia nedelsiant išrauti ir sudeginti, o 
šalia augančius palaistyti 1 proc. kalio permanganato tirpalu. Li-
kusių sėjinukų šaknis realizacijos metu reikia apdoroti fungicidais. 
Prieš sėjant naujus pasėlius į dirvą, kurioje augo ligos pažeisti sėji-
nukai, būtina dezinfekuoti arba daigynui parinkti kitą vietą.

Ąžuolų sėjinukų šaknų puvinį sukelia grybas Rosellinia querci-
na Hart. Sėjinukai arba jauni (iki 10 m.) medeliai nuo viršūnės ima 
vysti ir džiūti. Išrovus juos matyti, kad pagrindinė šaknis apimta pu-
vinio, aptraukta balta grybiena ir apipinta rizomorfomis, kurios iš 
pradžių taip pat būna baltos, o vėliau paruduoja (5.3 pav.).

5.3 pav.  Ąžuoliuko šaknys, pažeistos pu-
vinį sukeliančio grybo Rosel-
linia quercina Hart. (http://
c v e t u t c v e t y. r u / g n i l - k o r-
nej-seyancev-duba.html)



MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ APSAUGAMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS482 483

Ant pūvančių smulkesnių šaknelių netoli žemės paviršiaus atsi-
randa rutuliškų juodų beveik smeigtuko galvutės dydžio peritecių. 
Aukšliasporės žiemoja ir kitais metais plinta. Iš žiemojančių sklero-
čių pavasarį išauga hifai, galintys pasiekti sveikų augalų šaknis.

Grybas ypač intensyviai plinta humuso turtinguose dirvože-
miuose, esant šiltam ir drėgnam orui. Jis taip pat gali pažeisti kle-
vų, bukų, eglių, kėnių ir kitų augalų šaknis. Infekcija lengviausiai 
patenka per šaknų žaizdas. 

Spygliuočių želdiniuose pagrindinis šaknų puvinių sukėlėjas – 
šakninė pintis (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. at Sing.). Kiti 
šaknų puvinių sukėlėjai pasitaiko retai. Plačius šio grybo tyrimus 
Lietuvoje atliko prof. A. Vasiliauskas (1981, 2000 ir kt.).

Grybas pažeidžia jaunus ir kartyno amžiaus pušų želdinius, 
įveistus buvusių žemės ūkio naudmenų plotuose. Savaiminiuose 
medynuose liga išplitusi daug mažiau. Aptinkama beveik visuose 
Lietuvos spygliuočių miškuose. Infekcija į sveikus medynus daž-
niausiai patenka pro šviežiai nukirstų medžių kelmus. Plitimas taip 
pat vyksta sveikų medžių šaknims susilietus su pažeistų medžių ša-
knimis. Pinties židiniuose ligoti medžiai skirstomi į šias kategorijas: 
užsikrėtusius slaptai, užsikrėtusius, džiūstančius ir išdžiūvusius. 

Šakninės pinties pažeisti medžiai gausiai išskiria sakus. Todėl 
pirmoje pažeidimo stadijoje šaknys įmirksta sakais, įgauna rausvą, 
kartais violetinį atspalvį, išskiria stiprų terpentino kvapą. Šaknų ga-
lai palaipsniui atmiršta, o po to greitai supūva. Sutrinka vandens 
tiekimas, medis palaipsniui silpsta ir nudžiūna. Pirmi požymiai – 
prieaugio sumažėjimas, sutrumpėję ūgliai ir spygliai. Dalis senų 
spyglių nukrenta, laja praretėja, likę spygliai įgauna šepetėlių vaiz-
dą, pagelsta, tampa matiniai (5.4 pav.).

Pušų želdiniuose medžiai džiūsta grupėmis, išvirsta, susidaro 
,,langai“ ir aikštės. Jų ribos gana aiškios, kasmet platėja, susilieja, 
susidaro retmės. Eglynuose šakninė pintis išplitusi tolygiau.

5.4 pav.  Šakninės pinties pažeistos 
pušaitės (VMT MSAS ar-
chyvo nuotraukos)

Pušų želdiniuose medžiai džiūsta grupėmis, išvirsta, susidaro 
,,langai“ ir aikštės. Jų ribos gana aiškios, kasmet platėja, susilieja, 
susidaro retmės. Eglynuose šakninė pintis išplitusi tolygiau. 

Kartu su šaknine pintimi kenkia Armillaria genties kelmučiai. 
Susidariusiuose ligų židiniuose sunku atskirti vieno ar kito grybo 
poveikį. Kartais dėl kelmučio poveikio jaunų spygliuočių medelių 
džiūvimas būna net spartesnis nei nuo šakninės pinties. Kelmučio 
pažeisti medeliai dažniausiai džiūsta nedideliais židinėliais, ypač jei 
jie pasodinti prie kelmų, kuriuos pūdo kelmutis. Pušų, eglių, ąžuolų 
želdiniuose neigiama kelmučio veikla labiau pasireiškia po vasarų, 
kurioms buvo būdingi sausrymečiai ir kaitros. Kelmučiai dažnai 
vystosi kaip pusiau saprofitai, todėl jų reikšmė mažesnė, sukelia pe-
riferinį puvinį, lėtai ardo medieną. Pažeidžia daugelį medžių rūšių: 
egles, pušis, ąžuolus, drebules, uosius.

Sėjinukų stiebelių ir viršūnėlių puvinius bei pelėsius dažniau-
siai sukelia grybai, priklausantys Botrytis, Cladosporium, Typhula, 
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Sirococcus ir kitoms gentims. 
Nuo grybo Botrytis cinerea Pers., kuris sukelia pilkąjį, arba ke-

kerinį, pelėsį, labiausiai nukenčia spygliuočių ir lapuočių sėjinukai, 
augantys šiltnamiuose (5.5 pav.).

Pirmiausia ant stelbiamų antramečių ir pirmamečių sėjinukų ap-
atinių spyglių ir lapų bei stiebelių atsiranda tamsiai pilkos spalvos 
purus grybienos apnašas, kuris lyg voratinkliu apgaubia visų spy-
glių ir lapų paviršių bei stiebelių dalį. Ligos židinėliuose gelsta spy-
gliai, o jų viduje sėjinukų stiebeliai grybiena tarpusavyje lyg sukli-
juoti. Šiai ligai išplisti palankias sąlygas sudaro per didelis pasėlių 
tankumas ir aukšta santykinė oro drėgmė šiltnamiuose. Atviruose 
miško daigynuose iki šiol ši liga niekada nebuvo aptikta ir išplitusi.

Šio pobūdžio ligų pasitaiko beveik visų spygliuočių medžių dai-
gynuose. Lietuvoje šiuo metu dažniausiai ši liga aptinkama eglių 
daigynuose, ypač kai ne laiku ir per didelėmis koncentracijomis 
naudojamos mineralinės trąšos ir herbicidai. Pušų pasėliuose ši liga 
mažiau išplitusi, nes įprasta tvarka taikomi profilaktiniai purškimai 
nuo paprastosios spygliakritės gerokai apnaikina ir pelėsinių grybų 
pradus. 

5.5 pav.  Pilkojo (kekerinio) pelėsio pažeisti sėjinukai 
(VMT MSAS archyvo nuotrauka)

5.6 pav.  Eglių sėjinukai, pažeisti 
grybo Sirococcus conige-
nus (DC.) P. Cannon & 
Minter (VMT MSAS ar-
chyvo nuotraukos)

Juodligę, arba juodąjį pelėsį, (kladosporiozę) sukelia grybas 
Cladosporium herbarum. Liga dažniausiai pažeidžia nustelbtus ir 
blogai augančius sėjinukus. Dažnai grybas vystosi ant negyvų auga-
lų liekanų, nuo kurių apsikrečia sveiki augalai. Pažeisti pušų sėjinu-
kai (spygliai ir pumpurai) patamsėja, vėliau įgauna rudai violetinį 
atspalvį ir nudžiūva. Spyglių spalva pradeda keistis nuo viršūnės ir 
išplinta iki apatinės dalies. Drėgnu oru nudžiūvę spygliai bei pum-
purai pasidengia žalsvai juodomis apnašomis, kurias sudaro konidi-
jos ar jų puokštelės. 

Eglių vienmečių ir dvimečių sėjinukų viršūnėlių nunykimą, pri-
menantį pelėsinio pobūdžio pažeidimus, sukelia grybas Sirococcus 
conigenus (DC.) P. Cannon & Minter (5.6 pav.).
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Pušų ir eglių 1–2 metų sėjinukų iššutimą (viršūnėlių nunykimą) 
sukelia du grybai – Sclerotinia graminearum Elen. ir Typhula grami-
nearum Gul. Pirmieji ligos požymiai pasirodo pavasarį – nutirpus 
sniegui. Tuo metu ant pažeistų sėjinukų akivaizdžiai matoma pilkai 
balta voratinklio pavidalo grybiena, apraizgiusi sėjinukų spyglius 
bei viršūninius pumpurus. Pažeistų sėjinukų spygliai tampa rausvai 
rudi ir apmiršta kartu su viršūnėle. 

Vieno ir kito grybo sukelta liga labiausiai išplinta po nešaltos gi-
liasniegės žiemos ir kai antroji vasaros pusė būna vidutiniškai vėsi ir 
labai lietinga. Nuo ligos labiau nukenčia piktžolėti pasėliai, sėjinu-
kai, augantys žemesnėse mikroreljefo vietose, ypač ten, kur ilgiau 
užsistovi pavasario vanduo.

Pušų sėjinukų vėžio sukėlėjas – Gremmeniella abietina (Lagerb.) 
Morelet. (nelytinės stadijos – Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn arba 
B. destruens Erikss). Tai labai pavojinga pušų ir kitų spygliuočių 
liga, nuo kurios dažnai nukenčia ne tik daigai, bet ir miško želdi-
niai, jaunuolynai ir net brandūs medynai. Ligos pažeistų dvimečių 
trimečių pušaičių viršutinėje ūglių dalyje spygliai nudžiūva ir lieka 
kaboti skėčio pavidalu. Tai būdingas šios ligos požymis, atsirandan-
tis anksti pavasarį, nutirpus sniegui. Prasidėjus ligai, spygliai ima 
gelsti, vėliau tampa raudonai rusvi. Pažeisti sėjinukai žūva arba iš-
lieka gyvi, bet nudžiūvusia viršūne (5.7 pav.).

Paprasčiausia sėjinukų apsaugos nuo pušų sėjinukų vėžio prie-
monė – profilaktiniai purškimai fungicidais. Pušų pasėlius siūloma 
kasmet apipurkšti tris kartus (gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiais).

Snieginės pušų spygliakritės sukėlėjas – grybas Phacidium 
infestans Karst. Jis pažeidžia pušų sodmenis ir iki 5–6 m. amžiaus 
želdinius. Pirmieji ligos požymiai (balkšvai žali, su rudomis dė-
mėmis spygliai) pastebimi vasario mėn. Sniegui nutirpus pušaitės 

5.7 pav.  Pušaitė, žuvusi nuo pušų 
sėjinukų vėžio (VMT 
MSAS archyvo nuotrau-
ka)

5.8 pav.  Paprastosios pušų spygliakritės pažeidimai (VMT MSAS archyvo nuotraukos)

5.2.2.2. Spyglių ligos 
Iš spyglių ligų labiausiai paplitusios spygliakritės. 

Paprastoji pušų spygliakritė (sukėlėjai – Lophodermium seditio-
sum Mint., Stal., Mill, L. pinastri) yra jaunų (ne vyresnių kaip 15 m. 
amžiaus) pušaičių liga, aptinkama beveik kasmet. Ligos pažeisti spy-
gliai paruduoja, nudžiūva ir per anksti nukrinta. Sumažėjus asimilia-
ciniam aparatui, ligoti augalai nusilpsta, mažėja jų prieaugis (viduti-
niškai 48 proc. į aukštį ir 17 proc. į storį) ir bendras gyvybingumas, 
o sėjinukai daigynuose dažnai net žūna. Ligos raida priklauso nuo 
meteorologinių sąlygų (5.8 pav.).
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būna padengtos pilkos spalvos grybienos plėvele, kuri per kelias 
dienas išnyksta. Pažeisti spygliai nudžiūva. Pažeidžia pušis, egles 
ir kadagius. Pušaitės kartais būna pažeistos tuo pačiu metu abiejų 
spygliakričių – paprastosios pušų ir snieginės. Pagrindinis infekcijos 
šaltinis – ligos pažeisti pušaičių spygliai. 

Siekiant apsaugoti nuo pušų spygliakričių, vienmečiai pušų sėji-
nukai kasmet purškiami tris kartus: pirmą kartą – liepos antro de-
šimtadienio pradžioje sisteminio veikimo fungicidu kartu su trąšų 
mišiniu (150–200 g fungicido, po 1 kg karbamido ir kalio sulfato bei 
3 kg superfosfato į 100 l vandens). Antrą kartą purškiama rugpjūčio 
pirmą dešimtadienį kontaktiniu fungicidu (300 g į 100 l vandens), 
trečią kartą – rugsėjo pirmąjį dešimtadienį.  

Antramečiai pušų sėjinukai purškiami kaip ir pirmamečiai. Kai 
pavasaris labai ankstyvas, drėgnas ir jei praėjusių metų birželio, lie-
pos, rugpjūčio mėn. buvo lietingi, papildomai purškiama du kartus: 
pirmąjį kartą – gegužės pirmą dešimtadienį sisteminio veikimo fun-
gicidu kartu su mineralinių trąšų mišiniu, antrąjį – gegužės pabai-
goje, birželio pradžioje kontaktiniu fungicidu kartu su karbamido 
tirpalu (1 kg į 100 l vandens).

Eglių spygliakritę sukelia grybas Lirula macrospora (Hart.) 
Dark. [sin. Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm.]. Ji plačiai 
paplitusi (vidutiniškai pažeidžia apie 60 proc. spyglių) ant užstelb-
tų eglaičių spyglių neugdytuose eglių ir lapuočių jaunuolynuose. 
Vasaros pradžioje, o kartais tik rudenį jaunų (10–40 m. amžiaus) 
eglaičių antramečiai spygliai pradeda ruduoti, sudžiūva. Liepos 
mėn. apatinėje jų pusėje atsiranda pailgų, juodų, iškilių brūkšnelių 
(po 1–3 kiekvienoje gyslos pusėje). Pažeisti spygliai nenukrinta ir 
ūgliuose laikosi stipriau nei gyvieji. Dažniausiai pažeidžiami žemu-
tinių lajos šakų spygliai. Spygliams pradėjus ruduoti, ant jų pasiro-
do ligos sukėlėjo vaisiakūniai – apoteciai. Jie būna elipsiškai pailgos 
formos, juodi, blizgantys, 2–3 mm ilgio ir apie 0,5 mm pločio.

Maumedžių spygliakritę sukelia grybas Meria laricis Vuill. Pa-
žeidžia įvairaus amžiaus (iki 20–30 metų) maumedžių spyglius, bet 
daugiausia nukenčia antramečiai sodmenys. Pavasarį ant spyglių 
viršūnėlių pasirodo raudonai rudos dėmės, kurios susilieja, užim-
damos net trečdalį spyglio, ir įgauna raudonai rudą spalvą. Paru-
davę spygliai per anksti nukrinta, ir ant jų išauga ligos sukėlėjo vai-
siakūniai. Jie labai smulkūs, panašūs į smėlio grūdelius. Liga plinta 
visą vegetacijos periodą, pažeisdama naujai išaugusius spyglius. 
Spygliuose grybas žiemoja. 

Pušų spyglių rūdžių sukėlėjai – Coleosporium sp. genties gry-
bai kitus raidos ciklus pereina ant žolinių augalų. Pavasarį ant pušų 
spyglių atsiranda pavienių iki 2–3 mm ilgio ir iki 0,5 mm pločio 
oranžinių pūslelių, kurios greitai netaisyklingu plyšiu pratrūksta ir 
paberia oranžinių sporų masę. Spygliai (išskyrus vienmečių sėjinu-
kų spyglius) visą laiką lieka žali ir gyvi, tik pūslelių vietose audiniai 
pagelsta (5.9 pav.). Pažeisti vienmečiai sėjinukai dažnai žūna. 

Eglių spyglių rūdys išplinta užstelbtuose ir normaliomis sąly-
gomis augančiuose eglių jaunuolynuose. Liga labai žalinga, nes 
metų metus kartojasi toms pačioms eglaitėms, kurios ne tik skursta, 
bet kartais ir žūna. Jos būna dvejopos. Gailinės auksarūdės [Chry-
somyxa ledi (Alb. et Schw.) de Bary] sukėlėjo raidos ciklui reikia 
skirtingų augalų maitintojų (eglės spyglių ir gailių). Pirmieji ligos 
požymiai išryškėja birželio mėn. viduryje: pradeda gelsti einamųjų 
metų spygliai. Pageltusiose spyglių vietose pasirodo tamsiai gelsvi 
taškeliai, vėliau (birželio mėn. pabaigoje) atsiranda gelsvų cilin-
driškų pūslelių (ecių). Liepos mėn. pradžioje dalis pūslelių išbarsto 
eciosporas, kuriomis apsikrečia gailių lapai (5.9 pav.).
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5.9 pav.  Pušų spyglių rūdys (Caleospor ium sp.) ir gailinė auksarūdė [Chr yso -
myxa ledi  (Alb. et Schw.) de Bary] ant eglių spyglių (VMT MSAS archyvo 
nuotraukos)

5.10 pav.  Beržinės beržarūdės pažeisti lapai (VMT MSAS archyvo nuotraukos)

Ant eglinės auksarūdės [Chrysomyxa abietis (Wallr.) Ung.] pa-
žeistų eglės spyglių išauga rusvai raudoni kompaktiški iškilimai, ku-
riuose subręsta grybo sporos. Jomis apsikrečia nauji spygliai, ir liga 
be augalų tarpininkų plinta toliau. Pirmieji ligos simptomai – dali-
nis einamųjų metų spyglių (pagrindo arba viršūnės) pageltimas – 
aptinkami liepos mėn. viduryje. 

Maumedžių spyglių rūdis sukelia beržinė beržarūdė [Melampso-
ridium betulinum (Pers.) Kleb.], kuri kitą raidos ciklo dalį pereina ant 
beržų lapų sukeldama ligą, vadinamą beržų lapų rūdimis (5.10 pav.).

Pavasarį ant maumedžių spyglių pasirodo oranžinės pūslelės 
(ecidės), išsidėsčiusios apatinėje spyglio dalyje. Joms praplyšus 
išbyra ecidiosporos, kuriomis apsikrečia beržų lapai. Vasarą apati-
nėje beržų lapų pusėje atsiranda oranžiškai geltonų smulkių ure-
dosporų, nuo kurių visa apatinė lapo pusė tampa ištisai nurūdijusi. 
Ligos pažeisti maumedžių spygliai pagelsta ir dažnai anksčiau laiko 
pradeda kristi.

5.2.2.3. Lapų ligos 
Iš lapų ligų labai paplitusios miltligės. Lapų paviršius tampa bal-

tai dėmėtas arba ištisai baltas, atrodo lyg apibarstytas storu miltų 
sluoksniu. Lapai ilgai išlieka gyvi – tik vegetacijos sezonui baigiantis 
pradeda džiūti. Labiausiai paplitę Microsphaera alphitoides Griff. et 
Maubl. (parazituoja ant ąžuolų ir bukų), M. betulae Magn. (ant ber-
žų), M. alni (Wallr.) Wint. (ant baltalksnių ir juodalksnių), Uncinula 
aceris (Dc.) Sacc. ir U. tulasnei Fuck (ant klevų), M. salicis (Dc.) Wint. 
(ant gluosnių ir drebulių), Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. (ant uo-
sių, lazdynų, beržų ir kai kurių kitų medžių bei krūmų).

Saugantis miltligės daigynuose, medelynuose ir miško želdiniuo-
se medelius siūloma 4–5 kartus purkšti fungicidais (pirmą kartą bir-
želio mėn. pirmomis dienomis, vėliau – kartojant kas 10–15 dienų).

Žalingiausia – ąžuolų lapų miltligė, kurią sukelia ąžuolinis pe-
lenis (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.). Pirmieji ligos po-
žymiai pasirodo pavasarį: jaunų lapų paviršiuje išauga labai plonas 
grybienos sluoksnis. Vėliau išvešėjusi grybiena išaugina gausius 
telkinius konidijų, kuriomis masiškai apsikrečia kaimynystėje (iki  
100 m) augantys kiti augalai (5.11 pav.). 
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5.11 pav.  Ąžuolo lapų miltligė (pagal  
  A. Žiogą)

Vasaros pabaigoje lapai pasidengia storu veltininiu grybienos 
sluoksniu, kuriame išauga rudi, vėliau beveik juodi apvalūs vaisia-
kūniai – kleistoteciai. Nukritusiuose lapuose žiemoja. Gali žiemoti 
ir grybiena pažeistuose pumpuruose, šiuo atveju pirmieji išaugę la-
pai apsikrečia vegetatyvine grybiena. 

Nuo ligos ypač smarkiai nukenčia 1–3 m. amžiaus sodmenys ir 
kelmų atžalos, ypač jei lapai būna atsprogę po ąžuolinio lapsukio, 
grambuolių nugraužimų, vėlyvųjų pavasarinių šalnų. Kuo vėliau 
lapai atauga, tuo geresnės sąlygos susidaro juos pažeisti miltligei. 
Jei liepos mėn. iškrinta 70–80 mm kritulių, liga išplinta epifitotiniu 
mastu: masiškai pažeidžia ne tik lapus, bet ir vėlyvuosius ūglius, 
kurie nespėja sumedėti ir žiemą nušąla. 

Klevų lapų miltliges dažniausia sukelia du grybai: tulasnio un-
cinulė (Uncinula tulasnei Fuckel) ir klevinė uncinulė (U. bicornis 
Wallr.: Fr.). Tulasnio uncinulės pažeistų paprastųjų klevų lapų vir-
šutinė pusė padengiama storu grybienos apnašu. Iš pradžių atsiran-
da nedidelių dėmių, kurios vėliau susilieja ir užima visą lapų pa-
viršių. Grybo vaisiakūniai žiemoja nukritusiuose lapuose. Klevinė 
uncinulė dažniau aptinkama ant trakinių, ginalinių, uosialapių ir 

totorinių klevų lapų. Šių rūšių medžiai pažeidžiami kiekvienais me-
tais. Ypač pavojinga jauniems medeliams. Ligos apnikti lapai pirma 
laiko nudžiūva ir nukrinta. 

Uosių lapų miltligės sukėlėjas – uosinė filaktinija (Phylactinia 
fraxini (Dc.) ex Homma). Grybiena iš pradžių pasirodo uosių lapų 
apatinėje pusėje dėmelėmis, jos vėliau susilieja ir apima visą apati-
nę lapų dalį. Lapai sukasi, raukšlėjasi, džiūva. Vaisiakūniai žiemoja 
pažeistų lapų liekanose.

Tuopų lapų miltligę (taip pat aptinkama ir ant drebulių) sukelia 
gluosninė uncinula (Uncinula adunca (Wallr.: Fr.) Lev.). Abiejose 
lapo pusėse baltas grybo apnašas pasirodo iš pradžių dėmėmis, vė-
liau užima visą lapo paviršių. Vaisiakūniai – daugiausia viršutinėje 
lapų pusėje grupėmis arba išbarstyti, tamsiai rudi. Jie žiemoja pa-
žeistų lapų liekanose. Miltligė labiau pažeidžia jaunų tuopų ūglius, 
lapus, ypač vilkūglius. 

Šermukšnių miltligės sukėlėjas – šermukšninė miltė (Podos-
phaera aucupariae Eriks.). Liepos mėn. ant jaunų šermukšnių ūglių 
ir lapų atsiranda švelnių voratinkliškų baltų dėmių. Vėliau jos tam-
pa miltuotomis ir apima visą lapų paviršių. Rugpjūčio pabaigoje–
rugsėjo pradžioje grybienoje susiformuoja juodi taškeliai – grybo 
vaisiakūniai, kurie žiemoja ant jaunų ūglių ir nukritusių lapų. Pa-
vasarį iš jų išbyra sporos, kurias vėjas išnešioja ant sveikų augalų ir 
juos užkrečia.

Lapų dėmėtligių neigiama įtaka medelių prieaugiui nedidelė. 
Jų paplitimą galima sumažinti medelynuose renkant ir naikinant 
ligos pažeistus lapus. Iš demėtligių labai paplitę klevų lapų juo-
duliai. Juos sukelia du grybai: Rhytisma acerinum (Pers: Fr.) ir Rh. 
punctatum Fr., gluosnių – Rh. salicinum Pers. Ant klevų ir gluosnių 
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lapų antroje vasaros pusėje beveik kasmet pasirodo juodų iškilių 
blizgančių dėmių. Jos ypač ryškios klevų lapuose, kurių viršutinė 
pusė atrodo lyg aptaškyta juodu rašalu. Klevų lapų dėmės – iki 1 cm 
skersmens, gluosnių mažesnės, apima apie 50 proc. jų paviršiaus. 

Beržų ir guobų lapų juodulius sukelia grybai Dothidella betulina 
(Fr.) Sacc. ir D. ulmi (Duv.). Beržų ir guobų (vinkšnų) lapuose atsi-
randa stambių įvairaus dydžio geltonų, vėliau tamsėjančių dėmių, 
kurios dar vėliau tampa visiškai juodos, blizgios. Kadangi dėmėtumas 
atsiranda antroje vasaros pusėje, labiau nukenčia tik jauni medeliai.

Liepų lapų rudmargę sukelia liepinė pasalora (Passalora micro-
sora (Sacc.) U. Braun). Šis grybas lapus išmargina apskritai kam-
puotomis 0,1–0,6 mm skersmens tamsiai rudomis, šviesėjančiais 
viduriais, ryškiu tamsiai rudu arba beveik juodu apvadu apjuosto-
mis dėmėmis. Apatinėje lapo pusėje dėmėse atsiranda neryškūs, 
tamsiai rudi kuokšteliai. Stipriau pažeisti lapai anksti nukrinta, o 
pažeisti žiedai ir žiedlapiai visiškai nuruduoja ir nudžiūva. 

Liepų lapų šviesmargę sukelia šešėlinė diskulė [Discula umbri-
nella (Berk. et Broome) B. Sutton]. Dėmės ant lapų blyškiai gelsvos, 
pilkšvai rusvos arba rudos šviesesniu viduriu, dažniausiai netaisy-
klingos ar beveik apskritos, 4–8 mm skersmens, dažniausiai prasi-
dedančios nuo lapo pakraščio ir galinčios apimti didelę jo dalį. Ant 
lapkočių dėmės beveik juodos. Šviesmargė mažiau paplitusi nei ru-
dmargė, bet ant jos pažeistų lapų dėmių pasirodo anksčiau ir suke-
lia ankstyvą (kartais net gegužės mėn.) lapų kritimą, ūglių vytimą.

Iš kitų liepos lapų ligų neretai aptinkamos septoriozė, kurią su-
kelia liepinė septorija (Septoria tiliae West.), ir filostiktozė, kurios 
sukėlėjas – liepinė filostikta (Phyllosticta tiliae Sacc. et Speg.). Ant 
septoriozės pažeistų lapų pasirodo rudos 0,5–1 cm skersmens dė-

mės su tamsiai raudonu, rudu arba beveik juodu apvadu. Filostikto-
zės pažeistuose lapuose atsiranda rudų 0,5–1 cm skersmens dėmių 
su ryškiai raudonu, rudu arba beveik juodu apvadu; viduryje juodi 
pabiri taškeliai – grybo piknidės.

Kaštoninė filostikta – Phyllosticta sphaeropsoidea Ell et. Ev. [ly-
tinės stadijos – Guignardia aesculi (Peck) Stew.] sukelia paprastojo 
kaštono rudąjį lapų dėmėtumą (filostiktozę). Birželio mėn. ant lapų 
pasirodo įvairaus dydžio vandeningų dėmių. Po kelių dienų jos tam-
pa rausvai rudos, apsuptos gelsvo apvado. Pažeisti lapai deformuo-
jasi. Grybiena dažnai išplinta į lapkočius ir net į besiformuojančius 
vaisius. Lapų viršutinėje pusėje dėmių viduryje pasirodo juodi taš-
keliai (grybo piknidės). 

Lapų rūdis, rauples ir deformacijas sukelia daug grybų. Miški-
ninkystėje didesnę reikšmę turi: ūgliasukė svylarūdė (Melampsora 
pinitorqua (Dby) Rostr.), sukelianti drebulių lapų ir paprastųjų pušų 
sėjinukų stiebelių rūdis bei labai žalingą vyresnio amžiaus pušaičių 
ligą – ūgliasukį; maumedinė-tuopinė svylarūdė (M. larici-populina 
Kleb.), sukelianti tuopų lapų rūdis; maumedinė-drebulinė svylarū-
dė (M. larici-tremulae Kleb.), sukelianti drebulių lapų rūdis, ir mau-
medinė-blindinė svylarūdė (M. larici-caprearum Kleb.), sukelianti 
blindės ir kai kurių karklų lapų rūdis.

Plačiai išplitusios ir beržų lapų rūdys, kurias sukelia beržinė ber-
žarūdė [Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.]. Vasarą apatinė-
je beržų lapų pusėje atsiranda oranžiškai geltonų smulkių uredžių, 
kurie ištisai padengia apatinę lapo dalį, todėl pagelsta lapo pavir-
šius (5.10 pav.). Pavasarį subrendusios bazidiosporos išplinta ant 
jaunų maumedžių spyglių ir sukelia šių medžių spyglių rūdis.

Tuopų, beržų ir gluosnių lapų bei nesumedėjusių ūglių rau-
plėmis vadinamas ligas sukelia aukšliagrybių klasės Venturia gen-
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ties grybai. Labiausiai paplitusios ir žalingiausios – tuopų ir dre-
bulių lapų ir jaunų ūglių rauplės. Drebulių rauples sukelia grybas  
V. tremulae Aderh. (nelytinė stadija – Pollacia radiosa Bald.), o topo-
lių – V. populina (Vnill.) Farb. (nelytinė stadija – P. elegans Serv.). Pir-
minė infekcija sporomis įvyksta vasaros pradžioje. Ant lapų pasirodo 
įvairių formų bei dydžių violetinio atspalvio rudų dėmių, kurių pavir-
šiuje formuojasi žalsva aksominio pobūdžio konidijakočių bei konidi-
jų veja. Ligos pažeisti lapai vysta, o ūgliai džiūva ir atrodo kaip šalnos 
pakąsti. Liga plačiai išplitusi pamiškėse, ypač ant drebulių atžalų.

Gluosnių lapų rauples, kartais vadinamą gluosnių šakų džiūvi-
mą, sukelia gluosninis rauplėgrybis (Venturia chlorospora Aderh., 
nelytinės stadijos – Fusicladium saliciperdum Lind.). Mažiausiai 
atsparūs trapieji gluosniai. Pirmiausia nudžiūva ir pajuoduoja vir-
šūniniai, jauniausi ūglio lapai, paskui pamažu džiūva senesni, kol 
pagaliau nudžiūva ir visas ūglis (5.12 pav.).

Beržų lapų rauples sukelia grybas V. ditricha Fr. (nelytinės stadi-
jos – Fusicladium. betulinum Aderh.). Vasaros pradžioje ant beržų 
lapų pasirodo smulkių gelsvai žalių dėmių. Jos pamažu plečiasi ir 
padengia visą lapo paviršių, tamsėja. Ligos pažeisti lapai prieš laiką 
nukrinta. Juose grybas žiemoja. 

Lapų deformacija pasireiškia lapų paviršiaus formos pakiti-
mais. Topolių lapų deformaciją sukelia Taphrina aurea (Pers.) Fr., 
beržų – T. carnea Johans ir T. betulae Johans, juodalksnių – T. tosqui-
netii (West.) Magn., o baltalksnių – T. epiphylla Sacc. Ligos sukėlėjai 
žiemoja nukritusiuose lapuose arba ūglių pumpuruose, kasmet in-
fekuodami naujus lapus.

5.12 pav.  Drebulių ir gluosnių rauplėgrybių pažeidimai (https://www.flickr.
com/photos/jaripoutanen/5158832960/; http://www.encyklopedia.
lasypolskie.pl/doku.php?id=z:zgorzel-pedow-wierzby)

5.13 pav.  Spygliuočių ūglių vėžio (skleroderiozės) pažeidimai (http://www.
forestpests.org/nursery/scleroderriscanker.html)

5.2.2.4. Pumpurų, ūglių ir šakų ligos 
Spygliuočių ūglių vėžio (skleroderiozės) sukėlėjas – grybas 

Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet (sinonimas Scleroderris la-
gerbergii Gremm.). Nelytinės stadijos jis vadinamas Brunchorstia pi-
nea (Karst.) Hohn. (sin. Brunchorstia destruens Erikss.). Tai tas pats 
grybas, kuris daigynuose sukelia pušų sėjinukų vėžį (5.13 pav.).
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Vyresnio amžiaus pušų šakučių, šakų ir kamienų žievė infekci-
jų vietose apmiršta, parausta ir įdumba. Stambesnėse šakose ir ka-
mienuose atsiveria žaizdos. Jaunos šakutės kartu su spygliais bei 
pumpurais nudžiūva. Ypač intensyviai šakos džiūva apatinėje lajos 
dalyje. Ant nudžiūvusių pumpurų bei ūglių išauga rutuliškos juodos 
spalvos nelytinės grybo stadijos piknidės. Panašūs ligos požymiai 
pasirodo ir ant kitų ligos pažeistų spygliuočių: eglių, maumedžių.

 
Pušų ūgliasukis – jaunų pušaičių liga. Sukelia grybas ūgliasukinė 

svylarūdė (Melampsora pinitorqua Braun.). Plinta per augalus tarpi-
ninkus – drebules ir baltąsias tuopas. Pirmieji ligos požymiai pasirodo 
gegužės mėn. Ant 2–3 metų ir vyresnio amžiaus pušaičių pirmamečių 
ūglių atsiranda oranžinių apnašų krūvelių – ecių (iki 2 cm ilgio ir iki 
3 mm pločio), kuriuose subręsta eciosporos. Jos pažeistų spyglių ar 
stiebelių paviršiumi driekiasi viena eile. Mėnesio pabaigoje sporos iš-
dulka, o jų vietoje ant ūglio lieka įvairaus dydžio netaisyklingų formų 
tamsių dėmių. Silpnesni ir labiau pažeisti ūgliai nudžiūva, stipresni – 
nulinksta žemyn per grybo pažeistas vietas, o vėliau augdami išsi-
kreipia sudarydami S pavidalo ūglius (5.14 pav.).

Eciosporomis apsikrečia drebulių ir tuopų lapai. Jų apatinėje 
pusėje atsiranda daug rusvai geltonų karpelių – uredžių su uredos-
poromis, vadinamų lapų rūdimis. Žiemoja nukritusiuose lapuose. 
Pavasarį juose išauga bazidės ir bazidiosporos, kuriomis apsikrečia 
jauni pušų ūgliai. Labiausiai nukenčia jauni pušų sodmenys ir 2–3 m. 
amžiaus želdiniai ir žėliniai, augantys kaimynystėje su drebulių atža-
lomis. Ūgliasukis labiau išplinta esant drėgnam ir šiltam pavasariui.

Liga daug pavojingesnė pirmamečiams pušų pasėliams. Tačiau sė-
jinukų stiebelių ir spyglių rūdžių daigynuose dažniausiai neaptinka-
ma, nes ligos pažeisti pirmamečiai sėjinukai labai greitai sunyksta.

Eglių fomopsiozė (sukelia grybas Phomopsis picea Zer.) papras-
tai pažeidžia blogai augančių jaunų eglaičių šakas ir kamienus, o 
vyresnio amžiaus – tik apatines šakas. Pirmieji ligos požymiai – viso 
medelio arba pavienių šakų spygliai tampa pilkai rusvi, matiniai, 
vėliau parausta, nuo pagrindo džiūdami nukrenta. Vėliau ima džiū-
ti pavienės šakos, viršutinė lajos dalis arba ir visas medelis. Grybie-
na vystosi šakų, kamienų žievėje ir brazde. 

Pušų cenangiozę sukelia grybas Cenangium abietis (Pers.) Dube 
(sin. Cenangium ferruginosum Fr.). Grybas labai dažnai kaip saprofi-
tas aptinkamas ant jaunų pušaičių nudžiūvusių apatinių šakų ir kir-
timo liekanų, bet kartais pažeidžia ir visiškai gyvybingus medžius, 
augančius nepalankiomis sąlygomis. Ypač dažnai aptinkamas ant 
pušinės žievėblakės pakenktų pušų.

Beržų sodinukų nekrozės sukėlėjas grybas Godronia multispora 
J. W. Groves labai dažnai pažeidžia beržų sodmenis daigynuose ir 
medelynuose, beržų želdinius, rečiau žėlinius. Žėliniuose nudžiūva 
antžeminė medelių dalis. Jeigu išlieka gyvos šaknys, atželia krūmo 
pavidalo atžalos. 5.14 pav.  Ūgliasukinės svylarūdės pažeidimai (http://www.amvmt.lt/ligosirken-

kejai/Kenkejai/ugliasuke-svylarude.asp)
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Lapuočių medžių ir krūmų raudonspuogę (nekrozę) sukelia 
paprastasis raudonspuogis (Nectria cinnabarina (Tode) Fr.). Ant 
pažeistų šakų žievės susiformuoja oranžiniai arba oranžiškai rau-
doni spuogeliai (ligos sukėlėjo dauginimosi organai – stromos). Pa-
žeistų augalų lapai nuvysta ir anksčiau laiko nukrinta. Paprastai šis 
grybas gyvena ant nušalusių arba nudžiūvusių medelių šakų bei ša-
kučių, tačiau jo sporos, patekusios į žaizdas, sudygsta. Išaugę grybo 
hifai labai greitai plinta žievėje bei medienoje užkimšdami vandens 
indus. Toksinės medžiagos numarina gyvus audinius, žievė apmirš-
ta ir nutrupa, kartais susidaro vėžiškų žaizdų. Jeigu grybas išplinta 
aplink visą augalo šaką ar kamieną, tai jų dalys aukščiau žaizdos 
nudžiūva.

Ąžuolų fuzikozę (ąžuoliukų smauglį) sukelia grybas Fusicoc-
cum quercus Oud. Sergančių jaunų ąžuoliukų kamienų ar šakučių 
žievės spalva rausvai ruda. Kai nudžiūvusi žievė apjuosia visą ąžuo-
liukų liemenį ar šakutę, nudžiūva visa aukščiau esanti medelio da-
lis. Kadangi ligos paliestose vietose žievė lieka įdubusi, atrodo, lyg 
augalas būtų užsmaugtas. Iš po įdubusios bei parudavusios žievės 
eilėmis prasikala tamsiai rudos spalvos ligos sukėlėjo vaisiakūniai. 
Jie būna pagalvėlės formos, maždaug 2 mm dydžio. Liga dažniau-
siai apima medelių viršūnes, todėl ąžuoliukai tampa keružiais. Jei-
gu liga lokalizuojasi šakutėje ar kamiene, tose vietose per kelerius 
metus atsiranda žaizdų. 

Maumedžių vėžio ligos sukėlėjas grybas Dasyscypha willkommii 
Hart. Rehm. [sin. Lachnellula willkommi (Hart.) Dennis] pirmiausia 
pasirodo ant nudžiūvusių žemutinių šakų. Vėliau grybiena pereina 
ant gyvų šakų ar kamieno ir sukelia vėžinio pobūdžio žaizdas. Iš jų 
gausiai sunkiasi sakai, o negyvos žievės paviršiuje išauga oranžinės 
spalvos 2–4 mm skersmens dubenėlio pavidalo vaisiakūniai. Lietuvos 
sąlygomis vėžiui atspariausi europiniai ir hibridiniai maumedžiai. 

Eglių liemenų vėžio požymiai – uždaros ir atviros vėžinės for-
mos žaizdos, kurių dauguma išilginio stiebo kryptimi telkiasi apati-
nėje kamienų dalyje. Jų ypač gausu medynuose, kur elniniai žvėrys 
nulaupė ar mechaniškai pažeidė eglių kamienus. Per žaizdas į cen-
trinę kamieno dalį skverbiasi medienos puvinius sukeliantys grybai.

 
Ąžuolų klitriozę, kitaip vadinamą ąžuolų šakų šašlige, sukelia 

grybas Clithris quercina (Pers.) Rechm. [sin. Colpoma quercinum 
(Pers.) Wallr.], konidijų stadijos vadinamas Cytospora quercella 
Sacc. Grybas pažeidžia įvairaus amžiaus ąžuolus miško želdiniuose 
ir žėliniuose. Ligos pažeistų šakų ir kamienų žievė iš pradžių įgauna 
rausvai rudą atspalvį. Vėliau žievėje pasirodo juodų lenktų linijų ir 
apskritų 0,5–0,6 mm skersmens piknidžių. Pažeista žievė apmiršta 
ir įgauna šviesiai rudą spalvą. Šakos paprastai nudžiūva vasarą. 

Ąžuolų vuileminiozės (ąžuolų šakų baltligė) sukėlėjas – grybas 
Vuilleminia comedens Maiz. Grybo pažeistos nudžiūvusios šakos 
(dažniausiai apatinėje pusėje) lopais netenka epidermio, o jo vieto-
je išauga plonos plėvelės pavidalo gelsvos, pilkšvos ar baltos spalvos 
vaisiakūniai. Liga išplinta ant sveikų augalų per įvairias šakų žievės 
žaizdas. Grybo šakose sukeltas baltasis periferinis medienos puvi-
nys gali išplisti ir į kamienus, silpniau augantys augalai gali ir nu-
džiūti (kai kuriuose medynuose nudžiūva 20–30 proc. ąžuoliukų).

Lapuočių medžių tracheomikozės (grafiozės) pažeidžia ąžuo-
lus, guobinius, obelis, tuopas. Tai pagrindinė guobų žuvimo prie-
žastis, vadinama guobų maru. Jo sukėlėjas – Ceratocystis ulmi 
(Buism.). Nuo jo masiškai džiūva guobos, vinkšnos, skirpstai. Pir-
mieji ligos simptomai pasirodo ant lapų (staiga vysta, susisuka, kurį 
laiką dar būdami žali). Lapams nuvytus, džiūva ir jaunos šakutės, o 
vėliau ir stambios šakos. Nudžiūvusių šakučių skersiniame pjūvyje 
matyti rudi taškučiai (galintys susilieti į ištisinį žiedą), išsidėstę pe-
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riferinėje arba ir kitose rievėse (5.15 pav.).
Liga plinta dviejų tipų konidijomis, kurias dažniausiai perneša 

kinivarpos (Scolytus scolytus F. ir Sc. multistriatus Morshm.).

Ąžuolų tracheomikozė (grafiozė arba ąžuolų indų mikozė) – pati 
pavojingiausia ąžuolų liga. Ligą dažniausiai sukelia aukšliagrybių 
klasės Ceratocystis genties grybai. Būdingi ligos požymiai – sausa-
viršūniškumas ir vilkūgliai ant kamieno. Pažeistų šakų skersiniuose 
pjūviuose matomas žiedinis balanos parudavimas. Vandens indai 
tamsiai mėlyno ir juodo atspalvio. Ligos pobūdis gali būti staigus 
ir chroniškas. Staigios formos atveju pažeistų šakų lapai vasarą per 
1–1,5 mėn. tampa rausvai bronziniai, gelsta, sudžiūva ir nukrinta. 
Chroniškos formos atvejais patologinis procesas tęsiasi kelerius me-
tus. Pirmiausia pradeda džiūti plonosios šakos, vėliau – storosios 
šakos ir viršūnė. Išretėjusioje medžių lajoje pradėję augti ūgliai taip 
pat nudžiūva. Infekcija iš kamienų dažnai išplinta į šaknis, nuo ku-
rių apsikrečia šalia augantys sveiki medžiai ir kelmų ataugos bei ša-
knų atžalos. Tokiais atvejais liga išplinta židiniais.

Židinys turi ekscentrišką pobūdį, kurio viduryje yra seni sausuo-
liai. Grybų sporas perneša balangraužiai ir kiti kenkėjai. Liga gali 
plisti ir per giles, kurios yra infekcijos šaltinis (gilės perduoda infek-

5.15 pav.  Tracheomikózės pažeista šakutė (pagal  
 A. Žiogą)

5.16 pav.  Uosiukai, pažeisti grybo Hymenoscyphus fraxineus (nelytinė forma Cha-
lara fraxinea) (http://sylva.org.uk/blog/tag/chalara-fraxinea/;http://
www.imperial.ac.uk/unpick/case studies/ash-dieback-case-study/)

cinį pradą daigams). Todėl ąžuolynuose, kuriuose išplitusios van-
dens indų mikozės, negalima rinkti gilių sėklai. 

Tuopų marą sukelia grybas Cryptodiaporthe populnea (Sacc.) 
But. Pažeistose vietose atsiranda įdubusių ovalo formos nekrozinių 
dėmių, kurios nuo sveikos žievės skiriasi tamsesne spalva. Dėmės 
būna visame kamiene, ypač apie atsišakojusias šakas. Laikui bėgant 
nebegyva žievė pagelsta ir nuo stiebo nukrinta. Kitais metais apie 
atviras žaizdas susidaro kelių milimetrų storio randai, kuriuose 
vystosi grybiena. Nekrozinės žaizdos kasmet didėja ir susiliejusios 
apjuosia visą stiebą. Pažeisti medžiai išsiskiria akivaizdžiai ažūrine 
laja ir gausybe jaunų ūglių žemutinėje kamieno dalyje.

Uosių džiūvimą bet kokiame jų amžiuje sukelia grybas Hyme-
noscyphus fraxineus (nelytinė forma Chalara fraxinea) V. Queloz ir 
kt.). Patogeninis grybas, kaip uosių džiūties sukėlėjas, aprašytas 
kaip nauja rūšis tik 2006 m. 
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Uosiai Lietuvoje ėmė džiūti 1995–1996 m. Lietuvos Respubli-
kos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, 2001 m. 
buvo 52,7 tūkst. ha uosynų, o 2014 m. – tik 26,5 tūkst. ha. 2014 m. 
naujai džiūstančių uosynų valstybiniuose miškuose užregistruota  
1,2 tūkst. ha plote (2013 m. – 1,3 tūkst. ha). Dėl šios ligos Kauno 
urėdijos medelyne 2014 m. buvo nurašyta 11,8 tūkst. vnt. (5+0), 
Zarasų medelyne – 5,7 tūkst. vnt. (4+0, 6+0) uosių sėjinukų.

Ant pažeistų medžių žievės, šakų ir kamieno matomos nekrotinės 
ir vėžinės dėmės, lapų, ūglių dechromacijos požymiai (5.16 pav.).

5.2.3.  Miško želdinių ir žėlinių ligų tyrimas ir  
apsaugos priemonės 

Miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo ligų pagrindas – nuolatinio 
ir periodinių ligų sukėlėjų masinio dauginimosi židinių susidarymo, 
išplitimo ir plėtros, bendros miško sanitarinės būklės stebėjimas ir 
apskaita. Jos tikslas – planuoti ir taikyti miško apsaugos priemones.

Medelynuose ligų apskaita vykdoma 1 m2 dydžio apskaitos aikš-
telėse (10–15 aikštelių), apžiūrint ir suskaičiuojant visus augalus. 
Spyglių pažeidimai vertinami pagal 5 balų (1 – pažeista iki 10 proc.,  
2 –10–25 proc., 3 – 25–50 proc., 4 – 50–76 proc., 5 – 75–100 proc.,), 
lapų – pagal 3 balų (1 – pažeista iki 25 proc., 2 – 25–50 proc.,  
3 –daugiau nei 50 proc. lapų) skalę. Atliekant apskaitą suskaičiuoja-
mi visi be apsilpimo požymių, apsilpę ir žuvę augalai ir apskaičiuoja-
mas vidutinis pažeidimo dydis.

Jaunuose žėliniuose ir želdiniuose apskaita rengiama apskaitos 
aikštelėse, kuriose yra ne mažiau kaip 100 medžių. Spyglių ir lapų 
pažeidimai vertinami kaip ir medelynuose – pagal 5 ir 3 balų ska-
les, medžių būklė – pagal 6 balų (1 – sveiki, 2 – apsilpę, 3 – nusilpę,  
4 – džiūstantys, 5 – švieži sausuoliai, 6 – seni sausuoliai) skalę. Ligos 
poveikio medžių augimui dydžiui nustatyti detaliai analizuojama 10 

pažeistų (įvairių kategorijų) ir 10 sveikų medžių, nustatant aukščio 
prieaugį per paskutinius 3–5 metus. Jei želdiniai ir žėliniai nevieno-
do amžiaus, sudėties, tankio, apskaita atliekama atskirai kiekvienu 
atveju.

Įvertinant šaknų ligas, analizuojamos šaknys. Ligų požymis – 
skersiniame pjūvyje matomi vandens indų įvairios formos patamsė-
jimai.

Šakninės pinties židiniai pušynuose skirstomi į 3 kategorijas: sil-
pną – iki 10 proc. nusilpusių, džiūstančių ir išdžiūvusių medžių (pa-
žeistų aikštelių iki 5 m skersmens bendras plotas neviršija 5 proc. 
sklypo ploto); vidutinę – 11–30 proc. (pažeistų aikščių bendras plo-
tas sudaro 6–20 proc. sklypo ploto, likusio medyno skalsumas – ne 
mažesnis kaip 0,6); stiprią – daugiau kaip 30 proc. (pažeistų medžių 
užimamas plotas viršija 20 proc. sklypo ploto) (5.3 lentelė). Eglynuo-
se židiniai skirstomi atitinkamai: silpnas pažeidimas – iki 20 proc. 
pažeistų medžių; vidutinis – 21–40 proc. ir stiprus – daugiau kaip  
41 proc. Pažymimas ir sausuolių išsidėstymo pobūdis (pavienis, difu-
zinis, aikštėmis). 

Šakninės pinties židinio tipas nustatomas pagal šiuos požymius:

- kylantis – medyne yra 5–10 nusilpusių, džiūstančių ir išdžiūvusių 
medžių grupės;

- veikiantis – medžių džiūvimas sklype progresuoja, daugėja sau-
suolių, atsiranda langai, aikštės daugiau nei 5 m skersmens;

5.3 lentelė. Šakninės pinties židinių charakteristika

Amžiaus klasė Bendras židi-
nių plotas, ha

Bendras pa-
žeistų sklypų 
skaičius

Iš jų pagal pažeidimo kategorijas

Silpnas Vidutinis Stiprus
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- gęstantis – sklype naujų sausuolių nėra arba jie pavieniai, langai 
užima dalį sklypo, dažnai susilieja, vyrauja seni sausuoliai.

Siekiant išsamiau nustatyti medynų patologiją, 1x1 m arba  
2x2 m, 3x3 m dydžio apskaitos aikštelėse (priklausomai nuo pomiš-
kio amžiaus ir išsidėstymo) įvertinama pomiškio būklė. 

Miško ligų tyrimas dažniausiai derinamas su liemenų kenkėjų ty-
rimu. Tačiau šiuo atveju kreipiamas dėmesys į ligų sukėlėjų rūšių ir jų 
grupių ypatumus. Jeigu tiriami kamienų puviniai, apskaitos aikšte-
lėse analizuojami puvinių pažeisti medžiai. Puvinių požymiai – gry-
bų vaisiakūniai ant kamienų, drevės, uoksai. Nematomus puvinius 
galima nustatyti amžiaus (Preslerio) grąžtais. Papildomai analizuo-
jami kelmai kirtavietėse, vėjavartos, vėjalaužos. Nupjautų modeli-
nių medžių kamienai supjaustomi šaknies kaklelio srityje, 1, 3, 5 m ir  
t. t. atstumais nuo šaknies kaklelio. Nustatomas ligų sukėlėjas, pu-
vinio išplitimo aukštis, rūšis ir vystymosi stadija, medienos išeiga. 

Pušinio ūgliasukio pažeidimai tiriami rugpjūčio–rugsėjo mėn. 
tyrimo aikštelėse, išdėstytose tolygiai visame plote (po 200 mede-
lių kiekvienoje). Pirmo tyrimo metu apžiūrimi 5 paskutiniųjų metų 
ūgliai, antro tyrimo metu – einamųjų metų ūgliai. Sklype analizuo-
jami 25 modeliniai medeliai, įvertinamas jų ūglių pažeistumas ir 
bendra būklė. Nustatomas ligos išsivystymo intensyvumas ir daž-
numas.

Lapų ir spyglių ligos tiriamos tik tada, jei jos stipriai išplitu-
sios. Tiriant ąžuolus būtina atkreipti dėmesį į atsprogusių po lapus 
graužiančių kenkėjų nugraužimų iš miegančių pumpurų naujų lapų 
pažeidimus miltlige. Spygliakričių, rūdžių, miltligių, dėmėtligių 
ir pan. tyrimams naudojamos 3 kategorijos: silpnas pažeidimas  
(10 proc. spyglių ar lapų), vidutinis (iki 50 proc.) ir stiprus (daugiau nei  
50 proc. pažeistų spyglių ir lapų).

Ąžuolų mikozių, guobų maro tyrimai vykdomi nuo birželio iki 
rudens, kai pasirodo būdingų šių ligų požymių – palaipsniui džiūsta 
lajos. Diagnozei patvirtinti sergančių medžių kamienuose daromi  
1 cm gylio įkirtimai. Ligos atveju matomos tamsios juostos. Tyri-
mo vietose analizuojami trys II–IV sanitarinės būklės kategorijų 
modeliniai medžiai, atkreipiant dėmesį į šakų, kamienų ir šaknų 
būklę. Sergančiuose ir išdžiūvusiuose medžiuose tiriami liemenų 
kenkėjai – ligų pernešėjai.

Miško želdinių ir žėlinių apsaugos nuo ligų sistemos – tai ma-
sinio ligų išplitimo stebėjimas, biologinės medynų atsparumą didi-
nančios priemonės, kova su ligų sukėlėjais, kai vykdomos visos ga-
limos augalų apsaugos priemonės ir būdai. Profilaktinių priemonių 
nuo ligų sukėlėjų bendros nuostatos išdėstytos 5.4 skyriuje. Žemiau 
pateikiamos specifinės priemonės nuo įvairių miško želdinių ir žėli-
nių ligų ar jų grupių:

- pušų kirtavietėse būtina taikyti profilaktines priemones nuo pušų 
daigų išgulimo, paprastosios spygliakritės, ūgliasukių ir spyglių 
bei stiebų rūdžių panašia tvarka, kaip tai daroma daigynuose 
ir medelynuose. Šių ligų pasekmės akivaizdžiai matomos tik  
4–7 m. amžiaus želdiniuose bei žėliniuose, nors jos pavojin-
giausios ir labai dažnai visiškai pražudo 1–2 metų ir vyresnio 
amžiaus savaiminukus;

- siekiant apsaugoti pušų želdinius ir žėlinius nuo ūgliasukio, 
juose neturi būti drebulių atžalų. Jas rekomenduojama sunai-
kinti ir 50 m atstumu aplink želdinius ir žėlinius (patogiausia – 
arboricidais). Ten, kur drebulių atžalos nesunaikintos, jaunus 
pušų želdinius nuo ūgliasukio galima apsaugoti pavasarį (apie  
gegužės mėn. vidurį) apipurškiant fungicidų tirpalais  
(600–800 l/ha); 

- dvimečius ir vyresnio amžiaus medelius saugant nuo pušų spy-
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glių rūdžių vykdomi profilaktiniai purškimai 0,5–1 proc. bordo 
skysčio tirpalu ar kitokiais fungicidais pirmą kartą – anksti pava-
sarį, o antrą kartą – birželio mėn. pradžioje.

Daugelis nekrozinių, vėžinių ir vandens indų ligų sukėlėjų nėra 
pirminė medynų žuvimo ar destabilizacijos priežastis. Dažniausiai 
infekcija išsivysto dėl medynų nusilpimo nuo sausrų, žemų tempe-
ratūrų, blogos priežiūros ir kitų priežasčių. Nuo šios ir kitų panašių 
ligų daugiausia naudojamos profilaktinės priemonės. Prieš želdi-
niams ir žėliniams sulapojant naudinga juos apipurkšti 2 proc. bor-
do skysčiu. Pušų želdinių ir žėlinių apsaugai fungicidai naudojami 
tuo metu, kai subręsta ir masiškai barstomos spygliakričių ir ūglia-
sūkio sukėlėjų sporos. 

Šiuo metu taikomi įvairūs ligų plitimo stabdymo ir infekcijos šal-
tinių naikinimo būdai, naudojamos fizinės ir mechaninės priemo-
nės bei įtaisai (šalinami sergantys augalai, nupjaustomos pažeistos 
augalų dalys, izoliuojami augalai, naikinami tarpiniai grybų šeimi-
ninkai, renkami grybų vaisiakūniai, surenkami ir sunaikinami ligoti 
lapai ar spygliai, vėdinamos ir džiovinamos šaknys, šalinama kel-
mų žievė, termiškai apdorojama dirva ir mediena). Šios priemonės 
ekonomiškai apsimoka tik nedideliuose plotuose. Ligos dažniausiai 
plinta židiniais, kuriuos galima atriboti iškasant griovelius. Infekci-
jos pradais užterštas dirvožemis dezinfekuojamas 0,5–1 proc. for-
malino tirpalu (15–20 l/m2) arba fungicidais.

Nukritusių lapų naikinimas – viena iš geriausių priemonių nuo 
miltligių, dėmėtligių, rauplių, nes beveik visi įvairių ligų pradai 
žiemoja nukritusiuose lapuose. Jaunus medelius nuo infekcijų 
galima apsaugoti apipurškiant bordo skysčiu arba kitokiais fun-
gicidais. Siekiant apsaugoti ąžuoliukus nuo miltligės, juos reikia  
4–5 kartus purkšti sieros grupės ar kitais fungicidais. Pirmą kartą –  
birželio mėn. pirmomis dienomis, vėliau kartojant kas 10–15 dienų. 
Rudenį surenkami ligos pažeisti lapai. 

Užsikrėtę ir išdžiūvę medžiai šalinami siekiant pagerinti jaunų 
želdinių sanitarinę būklę, nes tokie medžiai yra infekcijos, kuri gali 
išplisti į gretimus sklypus, šaltinis. Ši profilaktinė priemonė vykdoma 
sanitarinių ir ugdomųjų kirtimų metu. Siekiant išvengti ligų plitimo į 
medynus, pavasarį medelynuose (iškasant ar prieš iškasimą) pašali-
nami ir sunaikinami visi ligoti ar žuvę sodmenys. Sunaikinami ir žel-
diniuose ar žėliniuose atsiradę ligoti ar išdžiūvę medeliai.

Sergančios augalo dalys nupjaustomos patologinio proceso pra-
džioje arba esant vietiniams įvairių augalo dalių pažeidimams (ra-
ganų šluotos, vėžinės, nekrozinės ligos). Nedidelės vėžinės žaizdos, 
atsiradusios ant šakų ar kamienų, išpjaunamos iki sveikos medienos 
ir užtepamos sodo tepalu ar dažais. Kelmučio pažeistų medžių šaknys 
atkasamos, sergančios, smaluotos ar apipuvusios šaknys pašalina-
mos. Tai apriboja patogeno grybienos plitimą.

Tarpiniai augalų šeimininkai sunaikinami ar izoliuojami saugant 
augalus nuo rūdinių grybų, kurie vystosi ant kelių augalų medely-
nuose ir jaunuose želdiniuose ir žėliniuose. Dažniausiai tarpiniai šei-
mininkai neturi didelės ūkinės vertės. Pavyzdžiui, eglių kankorėžių 
apsaugai nuo rūdžių sėklinėse miško medžių plantacijose ir apie jas 
iškertamos ievos, nes jos yra ligos sukėlėjo Thekopsora padi tarpinis 
šeimininkas. Siekiant riboti pušinio ūgliasukio plitimą pušų iki 10 m. 
želdiniuose ir žėliniuose, birželio pradžioje rekomenduojama naikin-
ti drebulių atžalas, nes jos yra ūgliasukio tarpinis šeimininkas. Tačiau 
jei tarpinis šeimininkas taip pat ūkiškai naudingas (pvz., beržas yra 
maumedžio rūdžių grybo sukėlėjo tarpinis šeimininkas), tenka abi 
rūšis erdviškai izoliuoti (sodinamos arba išsaugomos viena nuo kitos 
ne arčiau kaip 250 m atstumu).

Renkami medienos puvinius sukeliančių grybų vaisiakūniai. Šil-
tuoju metų laiku grybų vaisiakūniai skleidžia milžinišką kiekį bazi-
diosporų, kurios yra grybinės infekcijos šaltinis. Tačiau renkami tik 
tų grybų vaisiakūniai, kurių sporos užkrečia augančius medžius. Sa-
protrofinių grybų, gyvenančių ant sausos medienos, virtėlių, vaisia-
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kūnius reikia saugoti, nes jie naudingi – skaido negyvą medieną.
Biofiziniai apsaugos būdai susiję su aukštų temperatūrų, rentgeno 

spindulių, spinduliuotės, ultragarso, aukšto dažnumo elektros srovės 
ir t. t. naudojimu. Labiausiai paplitęs sėklų, daigų patogenų, esančių 
audiniuose, naikinimas kaitinant termokamerose 38°C temperatūroje.

Vienas iš terminių dirvos kenksmingumo šalinimo būdų – dir-
vos apdorojimas vandens garais. Žūva visi joje esantys augalų ligų 
sukėlėjai ir mikroorganizmai (aktinomicetai, bakterijos, nematodai 
ir kt.), pasikeičia dirvožemio biologinės savybės. Pvz., šiltnamiuose 
dirvai garinti naudojami ne žemesnės kaip 100°C temperatūros ga-
rai. Garinama ne trumpiau kaip 30 min.

Miškuose viena iš biologinio kovos su medžių ligomis metodo 
krypčių – antagonistų, slopinančių ligų sukėlėjų vystymąsi arba su-
keliančių jų žūtį, naudojimas. Pvz., dirvos ariamajame sluoksnyje gy-
venantys Trichoderma genties grybai yra kai kurių rūšių medžių ligų 
sukėlėjų (šakninės pinties, daigų išgulimo) antagonistai. Aktyvūs 
šakninės pinties antagonistai (vadinami kelminiais konkurentais) 
yra medieną ardantys grybai – saprotrofai. Veiksmingiausi iš jų – Pe-
niophora gigantea, Fomitopsis pinicola – geba greitai prasiskverbti į 
medieną ir ne tik apsaugoti kelmus nuo šakninės pinties infekcijos, 
bet ir stabdyti jos vystymąsi. Todėl kelmai apdorojami (aptepami, 
apipurškiami) saprotrofinių grybų vaisiakūnių vandens suspensija 
arba gryna grybo kultūra.

Plėtojant biologinį apsaugos nuo ligų metodą tiriami ir augalų 
alelopatiniai santykiai. Jie pagrįsti tuo, kad vieni augalai veikia ki-
tus aktyviosiomis medžiagomis, išskiriamomis į aplinką augalui au-
gant ar po jo žūties. Šaknų išskyros gali stimuliuoti kai kurių grybų 
ar bakterijų augimą arba turėti inhibitorinį poveikį. Kai kurie medžiai 
(ieva), krūmai (juodieji serbentai), žoliniai augalai išskiria grybinių 
ligų sukėlėjams toksiškus fitoncidus, todėl šių augalų veisimas – labai 
perspektyvus biologinės kovos su miško ligomis metodas.

Specifiniai vienų rūšių medžiagų apykaitos produktai, slopinantys 

ar visai sustabdantys kitų vystymąsi, vadinami antibiotikais. Jiems 
būdingas pasirenkamasis poveikis, t. y. kiekvienas antibiotikas veikia 
tik tam tikrą organizmų grupę, nedarydamas jokio poveikio kitiems. 
Jie labai veiksmingi, būdami labai mažų koncentracijų gali slopinti 
patogeninių organizmų vystymąsi. Antagonistinį poveikį kai kurių 
ligų sukėlėjams (daigų išgulimo) turi antibiotikai, kuriuos gamina 
tam tikri medieną ardantys grybai (Fomitopsis pinicola, Phellinus ro-
bustus, Ph. tremulae, Fomes fomentarius). Paplitęs antibiotikų naudo-
jimo būdas – sėklų ir sodinamosios medžiagos apvėlimas arba įterpi-
mas į dirvą. Antibiotikų per šaknis ar kitus augalo organus patenka į 
augalo vidų, jie greitai ten išplinta, slopina ar sustabdo augale esan-
čio patogeno vystymąsi.

5.3. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ KENKĖJAI  
     IR APSAUGOS NUO JŲ PRIEMONĖS

Apie 80 proc. vabzdžių yra augalėdžiai, o beveik 60 rūšių miš-
ko vabzdžių vadinami kenkėjais. Tačiau „žalingas“ ir „naudingas“ – 
santykinės sąvokos, todėl nuomonė apie vabzdžius keičiasi priklau-
somai nuo jų pažinimo laipsnio ir nuo to, kuo jie minta. 

Miško kenkėjais laikomi tie vabzdžiai, kurie:

- grauždami arba čiulpdami sultis sutrikdo medžių augimą, su-
kelia medžio džiūvimą ir pastebimai sumažina sėklų derlių, 
prieaugį; 

- ėsdami ar užteršdami padaro pastebimų nuostolių sandėliuose, 
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saugyklose;
- perneša (platina) virusines, bakterines ir grybines ligas.

Vabzdžiai medžius dažniausiai pažeidžia tiesiogiai (maistas) ir 
netiesiogiai (paruošdami maistui). Tiesioginiai augalų pažeidimai 
yra šie:

- lapų ir spyglių apgraužimai, skeletavimas (išėdamos minkšto-
sios lapo dalys, paliekant net ploniausias gysleles), minavimas 
(išėdama parenchima iš vidaus, paliekant epidermį iš abiejų 
pusių), dechromavimas, deformavimas; 

- stiebų, ūglių ir šaknų iš išorės, po žieve, medienoje;
- generatyvinių organų (pumpurų, žiedų butonų, vaisių, sėklų).

Netiesioginiai pažeidimai yra šie:

- mechaninis maistinės terpės ruošimas, susukant vamzdelius 
ar cigarus, padarant lizdus iš lapų ar spyglių, sutvirtinant juos 
voratinkliu;

- fiziologinis maistinio substrato paruošimas, sukeliant įvairių 
išaugų (galų) susidarymą.

Miško želdiniams ir žėliniams labai pavojingi vabzdžiai, pažei-
džiantys tik tam tikras jaunų medžių dalis. Jie skirstomi į kelis po-
grupius: a) šaknų; b) daigų ir pirmamečių želdinių; c) liemenėlių; 
d) pumpurų, ūglių, spyglių, lapų; e) gumbadarius. Šie vabzdžiai 
suaugusiuose miškuose didelės žalos nedaro. Kai kurių rūšių vabz-
džiai pažeidžia ir jaunus, ir viduramžius, ir brandžius medžius (spy-
glių, lapų, liemenų kenkėjai).   

5.3.1.  Šaknų kenkėjai
Iš šaknų kenkėjų didžiausią žalą daro paprastieji, miškiniai ir 

vasariniai grambuoliai. Kitų vabzdžių (kurklių, spragšių, pušų 
šaknų pelėdgalvių, ilgakojų uodų, šaknis pažeidžiančių amarų), 
fitonematodų žala lokalinio pobūdžio ir epizodinė, pastebimesnė 
medelynuose.

Želdinių apsaugai nuo šaknų kenkėjų rekomenduojamas visas 
kompleksas priemonių:

– biržių apželdinimo eiliškumo laikymasis, atsižvelgiant į gau-
saus grambuolių skraidymo metus, greitai susiveriančių želdi-
nių veisimas;

– piktžolių, ypač varpučių ir lendrūnų, naikinimas;
– dirvos (pūdymo, pasėlių, daigynų) dirbimas masinio lervų vir-

timo lėliukėmis arba kiaušinių dėjimo metu;
– rūgščių dirvų kalkinimas ir lengvų dirvų tręšimas amonio sul-

fatu arba amonio salietra;
– šaknų sistemos rezistentiškumo didinimas ir augimo gerinimas 

nederlingose smėlio dirvose fitomelioracijos būdu (lubinų au-
ginimas);

 – tinkama ir kruopšti želdinių priežiūra pirmais metais, žuvusių 
medelių atsodinimas, kol jie visiškai susiveria;

– naudingų gyvūnų ir paukščių, naikinančių grambuolių lervas 
ir suaugėlius, apsauga;

– pagrindinio naudojimo kirtimų ribojimas grambuolių židi-
niuose;

– želdinant plotus, kuriuose gausu grambuolių, reikalingas iš-
tisinis gilus dirvos dirbimas, taip pat reikia išrauti kelmus ir 
kultivuoti prieš sodinant;

– sėklų apdorojimas insekticidais prieš sėją;
– sodinukų šaknų apvėlimas molio, humuso ir insekticido tyre 

prieš sodinant;
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– dalinis dirvos apdorojimas insekticidais;
– nuodingų jaukų naudojimas;
– augalų apdorojimas insekticidais papildomojo maitinimosi 

metu.

Šios priemonės turi būti pagrįstos stebėjimais ir prognozėmis 
(žr. 5.3.4.2 sk.).

Paprastasis grambuolys (Melolontha melolontha L.) labiausiai 
paplitęs Rokiškio, Zarasų, Utenos, Anykščių, Panevėžio, Ukmergės, 
Jonavos, Širvintų, Kaišiadorių, Vilniaus (vakarinėje dalyje), Trakų, 
Valkininkų (vakarinėje dalyje), Veisiejų, Alytaus ir Prienų miškų 
urėdijose (5.17 pav.). 

5.17 pav.  Miškinis (a – patelė, b – patinėlis) ir paprastasis (c – patelė, 
d – patinėlis) grambuoliai (Атлас насекомых..., 1974)

5.18 pav.  Grambuolių suaugėlių apgraužti lapai 
(a), lervų pažeistos šaknys  
(b), lervų pilvelio galas (c), kiaušinėlis 
(d), I, II ir III ūgių lervos  
(e) (Атлас насекомых..., 1974)

Skraido gegužės–birželio mėn. pirmoje pusėje vakarais. Papildo-
mai maitinasi lapuočių lapais. Kiaušinėlius deda žemėje krūvelėmis 
po 20–30 (iš viso apie 70). Lervos turi 3 ūgius. I ūgio lervos minta 

plonomis šaknelėmis ir humusu, II–III ūgio – storesnėmis šaknimis. 
Lervos baltos, C raidės formos. Turi rudą galvą ir tris poras kojų. Ler-
vų galvų kapsulių pločiai pateikti 5.12 lentelėje. Užauga iki 65 mm 
ilgio. Pilvelio galas maišelio formos, tamsesnis, persišviečia žarnų 
turinys. Paskutinio sternito priešanaliniame lauke yra dvi išilginės 
beveik paralelinės dygliukų eilės (5.18 pav.).

Vasarą lervos būna dirvos paviršiuje (10–30 cm). Rugsėjo mėn. 
leidžiasi gilyn (70–120 cm), kur ir žiemoja. Trečiais metais birželio–
liepos mėn. (30–50 cm gylyje) virsta lėliukėmis, o liepos–rugpjūčio 
mėn. – suaugėliais. Jie žiemoja dirvoje ir kitą pavasarį išskrenda. Vie-
na generacija vystosi ketverius metus. Židiniai susidaro gaisravietėse, 
dirvonuose, buvusiose žemės ūkio naudmenose.

Miškinis grambuolys (M. hipocastani F.) skraido dviem savaitė-
mis vėliau už paprastąjį (5.17 pav.). Lervos nuo paprastojo nesiskiria, 
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tačiau III ūgio žiemoja du kartus. Generacija – 4–5 metai.
Gausiausiai paplitęs ir masiškai kenkia pietrytinėje šalies dalyje: 

Utenos, Švenčionėlių, Nemenčinės, Trakų, Vilniaus (išskyrus vaka-
rinę dalį), Valkininkų (tik pietinėje dalyje), Druskininkų ir Veisiejų 
urėdijose. Pavieniui pasitaiko ir kaimyniniuose Ignalinos, Zarasų, Ro-
kiškio miškuose. Židiniai susidaro šviežiose (1–2 m. senumo) kirta-
vietėse. Kirtavietėms velėnėjant, lervų daugėja ir 9–10 m. jų gali būti 
10 ir daugiau viename kvadratiniame metre. Tokius plotus apželdinti 
labai sunku. Želdiniams susivėrus, lervų skaičius greitai sumažėja. 
Vietose, kuriose yra abiejų rūšių grambuolių židiniai (Veisiejų, Valki-
ninkų, Vilniaus, Utenos, Trakų miškų urėdijos), paprastųjų grambuo-
lių lervos būna atviruose, buvusiuose žemės ūkio naudmenų plotuo-
se, miškinių – apsuptuose miškų sklypuose, kirtavietėse.

Grikinukas (Phyllopertha horticola L.) skraido birželio–liepos 
mėn. dienos metu, šiltomis ir saulėtomis dienomis. Kiaušinėlius deda 
į dirvą krūvelėmis po 3–5 (iš viso iki 25). Kiaušinėlių stadija tęsiasi 
apie 3 savaites. Išsiritusios lervos maitinasi pūvančiomis, negyvomis 
augalų liekanomis, vėliau – smulkiomis šaknelėmis žemės paviršiuje. 
Žiemoja 30–40 cm gylyje. Pavasarį vėl intensyviai maitinasi šaknelė-
mis. Gegužės mėn. po velėna tarp šaknų virsta lėliuke. Lėliukės stadi-
ja tęsiasi apie 3 savaites.

Naktinis grambuoliukas (Serica brunnea L.) skraido nuo birželio 
pabaigos iki rugpjūčio vidurio naktimis, vakarais. Patelė į žemę (iki 
15 cm gylyje) deda iš viso 30–40 krūvelių po 10 kiaušinėlių . Po 3 
savaičių išsirita lervos, kurios iš pradžių minta puvėsiais, vėliau smul-
kiomis augalų šaknelėmis iki 5 cm gylyje. Žiemoja 30–40 cm gylyje. 
Pavasarį vėl intensyviai maitinasi ir gegužės pabaigoje virsta lėliukė-
mis. Generacija – vieni metai.

Žiedinis grambuolys (Anomala dubia Scop. A. aenea Deg.) skrai-

do nuo birželio mėn. vidurio iki liepos pabaigos dienos metu. Patelės 
sudeda apie 30 kiaušinėlių iš karto ar keliose vietose dirvonuojančio-
je žemėje prie pat paviršiaus. Po 3–4 savaičių išsirita lervos, kurios 
neriasi du kartus. Žiemoja apie 30 cm gylyje. Lėliukėmis virsta pava-
sarį apie 20 cm gylyje. Generacija – vieni metai.

Vasarinis grambuolys (Amphimallon solstitialis L.) skraido birže-
lio antroje pusėje iki liepos vidurio vakarais, dažniausiai pušų jau-
nuolynuose, kur apgraužia spyglius ar ūglius. Patelė sudeda apie 50 
kiaušinėlių po 20–30. Vidutiniškai po 10 dienų išsirita lervos, kurios 
iš karto pradeda maitintis smulkiomis želdinių ir žėlinių šaknelėmis. 
Lervos tęsia maitinimąsi (taip pat ir medelių šaknimis) iki trečiųjų 
metų gegužės. Pirmos lėliukės pasirodo jau gegužės pabaigoje. Vys-
tymasis tęsiasi 3 metus.

Grikinuko, naktinio, žiedinio ir vasarinio grambuolių vabalai, ap-
grauždami lapus, didelės žalos nepadaro, tačiau lervos, kai jų popu-
liacija gausi, gali sunaikinti ar susilpninti jaunus želdinius ir žėlinius.

Labai svarbu išsiaiškinti gausios ir gausiausios grambuolių kar-
tos suaugėlių skraidymo metus ir, remiantis skraidymo kalendoriais, 
nustatyti metus, kuriais galima tikėtis didelių želdinių ar žėlinių pa-
žeidimų, planuoti grambuolių židiniuose miško kirtimus, sodinimą 
ir insekticidų naudojimą (grambuolėtose dirvose reikia želdinti tik 
gausiausio vabalų skraidymo metais arba pirmais metais po jų). 

Miško žėlinių ir želdinių apsaugos nuo šaknų kenkėjų pagrindas – 
ūkinės priemonės siekiant, kad nesusidarytų palankios sąlygos nau-
jiems grambuolių židiniams atsirasti, o veikiantys židiniai būtų loka-
lizuoti. Atsižvelgiant į miškinių ir paprastųjų grambuolių biologiją ir 
ekologinius ypatumus siūloma:

- apie veikiančius miškinių grambuolių židinius 1–1,5 km spindu-
liu netaikyti plynųjų kirtimų. Juos projektuoti prisitaikant prie 
grambuolių fenologijos – kirsti 1–2 m. prieš suaugėlių masinį 
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skraidymą;
- pušų želdiniuose ir žėliniuose, kuriuose yra grambuolių židinių, 

taikyti tik neintensyvius ugdomuosius kirtimus, paliekant ne 
mažesnį kaip 0,7 jaunuolynų skalsumą. Stengtis, kad nesusida-
rytų didesnės miško aikštės, kurios dažnai tampa grambuolių 
rezervaciniais židiniais;

- prieš želdinant miškinių grambuolių užpultus plotus, nesiribo-
jančius su žemės ūkio naudmenomis, miško aikštes ir dykvietes 
arba esant nesėkmingam žėlimui dėl miškinių grambuolių ža-
los, jau prieš metus reikia giliai suarti arba sulėkščiuoti (gegu-
žės antroji pusė–birželio pabaiga arba rugsėjo mėn.). Tuo metu 
grambuolių lervos būna viršutiniuose dirvos sluoksniuose (iki 
30 cm), todėl didelė jų dalis (40–80 proc.) sunaikinama;

- paprastųjų grambuolių paplitimo vietose taikyti ne ištisinį dirvos 
dirbimą, o arti vagomis, nes vabalai noriau deda kiaušinėlius iš-
tisai įdirbtoje dirvoje;

- retuose medynuose, taip pat po spyglių nugraužimo ir ypač tais 
metais, kai gegužės mėnuo šaltas, grambuoliai kiaušinėlius 
deda po lajomis. Todėl potencialiuose židiniuose, atsižvelgiant 
į grambuolių kenkimo miškams zonavimo ir fenologinius duo-
menis, būtinas dirvos tyrimas;

- grambuolių židiniuose pušų žėliniuose papildomai sodinti la-
puočius, nes jie daug atsparesni grambuolių lervų pažeidimams, 
koncentruoja vabalus jų papildomo maitinimosi metu (beržai), 
todėl juos lengviau sunaikinti. Tačiau beržus veisti pavienėmis, 
visame plote išsidėsčiusiomis grupėmis netikslinga, nes gram-
buoliai papildomo maitinimosi metu pakenktų visame plote ir 
juos būtų sunkiau sunaikinti. Geriausia juos sodinti juostomis. 
Geras dirvos paruošimas (esant reikalui ištisinis), mišrių, grei-
tai susiveriančių želdinių įveisimas, kruopšti priežiūra, fitome-
lioracija sėjant lubinus padidina žėlinių ir želdinių atsparumą 
grambuoliams ir kitiems šaknų kenkėjams.

Taikant cheminį metodą siekiama naikinti grambuolių suaugėlius 
ir lervas. Su grambuolių suaugėliais kovojama jų masinio skraidymo 
metais, apipurškiant susitelkimo vietas papildomo maitinimosi metu 
piretroidiniais insekticidais. Būtina atsižvelgti į grambuolių fenologi-
nius ir skraidymo dinamikos ypatumus (skraidymas ištęstas, patelės 
pradeda skraidyti vėliau už patinėlius ir t. t.).

Insekticidai nuo grambuolių lervų ir kitų šaknų kenkėjų naudoja-
mi keliais būdais: 

- ištisai apdorojant dirvą (tik medelynuose prieš sėjant ar sodi-
nant); 

- juostomis – insekticidų (geriausiai granuliuotų) želdavietėse pa-
sėjama eilėmis ir įterpiama į 10–20 cm gylį; 

- taškais – insekticidų įpilama į sodinimo duobutes arba apie paso-
dintą daigą įterpiama aplikatoriumi į 8–10 cm gylį;

- prieš sodinimą apveliant daigų šaknis insekticidais, sumaišytais 
su durpėmis arba humusu, priemoliu ir mėšlu bei vandeniu iki 
grietinės tirštumo (5 l skaičiuojant 1 000 daigų). 

Spragšių (Elateridae) dažniausiai randama miško aikštelėse, pa-
kraščiuose, miško medelynuose. Šaknims kenkia rugiaspragšių (Se-
latosomus), laukaspragšių (Ahous), dirvaspragšių (Agriotes) ir kitų 
genčių (Adelocera, Prosternon ir kt.) lervos. Vabalai skraido pavasarį 
ir vasarą. Kiaušinėlius (100–150) deda į žemę. Po 20–30 dienų išsi-
rita lervos, kurios vystosi 3–4 m. Žalą miškuose daro ir suaugėliai, ir 
lervos. Suaugėliai maitinasi žiedadulkėmis, lapuočių medžių ir krū-
mų lapų bei pumpurų minkštosiomis dalimis, apgraužia jaunų ūglių 
žievę (pirmiausia – ąžuolų ir eglių). Lervos gelsvos, balzganos, siau-
ros, ilgos, cilindriškos arba plokščios, kietos, panašios į varinės vielos 
gabaliukus. Maitinasi požeminėmis augalų dalimis, medžių ir krūmų 
šaknelėmis, pažeidžia dygstančias sėklas ir daigus (5.19 pav.).
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5.19 pav.  Juostuotasis dirvaspragšis ir jo lervos 
(pagal A. Žiogą)

5.20 pav.  Paprastasis kurklys: A – imago;  
B – lerva; C – pažeisti daigai;  
D – kiaušinėlių dėtis  
(Atlas szkodliwych..., 1996)

Mėgsta sunkesnes, drėgnas, humusingas, pH 4,7–5,5 susigulėju-
sias dirvas, daugiametėmis žolėmis apžėlusius plotus. 

Naudojamos profilaktinės priemonės – sėjomainos su juodu pū-
dymu, piktžolių naikinimas. Reikia stengtis, kad spragšėtose dirvose 
nebūtų sėjama pernelyg giliai. Naudojami bulvių, morkų, runkelių 
jaukai, kurie įterpiami į tarpueilius, o vėliau surenkami. Esant reika-
lui, naudojami kontaktiniai insekticidai.

Pušiniai trumpastraubliai (Brachyderes incanus L.) dažnai iš-
plinta jaunuose pušų želdiniuose ir žėliniuose, augančiuose neturtin-
guose smėlio dirvožemiuose, senose degavietėse ar plotuose, pažeis-
tuose ūgliagraužių. Kovo pabaigoje–balandžio mėn. vabalai palieka 
žiemojimo vietas dirvoje, paklotėje ar žemės plyšiuose ir papildomai 
maitinasi, apgrauždami spyglius. Pažeisti spygliai paruduoja ar visai 
nukrenta. Intensyviausiai maitinasi gegužės ir rugsėjo mėnesiais. Po-
ruojasi ir iki gegužės pabaigos deda kiaušinėlius į dirvą krūvelėmis 
po 30–120 (iki 1 000). Po 2–6 savaičių išsirita lervos, kurios maiti-
nasi apgrauždamos pušaičių ir eglaičių šaknų žievę. Per padarytas 
žaizdeles medeliai gali užsikrėsti kelmučiu ir šaknine pintimi. Jauni 
medeliai dažniausiai išdžiūna, o vyresni nusilpsta. Liepos–rugpjūčio 
mėn. lervos 15 cm gylyje virsta lėliukėmis, po 6 savaičių – suaugė-

liais. Dalis jų lieka žiemoti lėliukių vietose. Vienmetė generacija. Ma-
sinio pasirodymo atvejais reikėtų naudoti kontaktinius insekticidus.

Kurkliai (Gryllotalpa gryllotalpa L.) pradeda skraidyti ir poruotis 
gegužės mėn.–birželio pradžioje. Specialiame lizde (10–20 cm gy-
lyje), į kurį veda spiralinis takas, patelė padeda iki 600 kiaušinėlių. 
Kiaušinėliai – soros grūdo dydžio, ovalūs, gelsvi. Po 2–3 savaičių iš 
jų išsirita lervos, labai panašios į suaugėlius, tik be sparnų. Vystosi 
1–1,5 metų. Mėgsta drėgnus dirvožemius, gyvena arti pelkių, kūdrų. 
Didesnę dalį praleidžia žemėje, kasdamas urvelius, kurie, priklau-
somai nuo metų laiko, gali būti išdėstyti pačiame dirvos paviršiuje 
(vasariniai) arba iki 1 m gylio (žieminiai). Tai naktinis vabzdys, į pa-
viršių išropoja tik naktį (5.20 pav.).

Pažeidžia daugelį augalų, suėda sėklas, apgraužia šaknis, kartais 
išvarto daigus. Žemės paviršiuje matomas volelio pavidalo išilginis 
pakilimas.

Kurklių lizdai sunaikinami pavasarį purenant žemę. Pavasarį ir 
vasarą galima iškasti gaudomuosius griovelius, naudoti gaudykles, 
įkasant sulig dirvos paviršiumi 0,5–1,0 l indelius, iki pusės pripildy-
tus vandens su trupučiu alaus ir žibalo ar dyzelino. Rudenį kasamos 
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gaudymo duobės, kurios pripildomos mėšlo arba augalinio kompos-
to (į jas kurkliai susirenka žiemoti). Žiemą per šalčius duobės išvar-
tomos ir kurkliai sušąla. Galima naudoti nuodingus masalus (išver-
dami kukurūzų, avižų, kviečių ar kiti grūdai, į kuriuos pridedama  
2–3 proc. (sauso grūdų svorio) aliejaus ir insekticido). Grūdai įter-
piami į vageles 2–3 cm 3–5 dienas prieš sėją ar tarp sėjinukų eilučių 
(100 m2 ploto vidutiniškai sunaudojama 600–800 g jauko).

Pušų šaknų pelėdgalvis (Agrotis vestigialis Hufn.) skraido 
rugpjūčio–rugsėjo mėn. dieną. Apie 200 kiaušinėlių patelės deda 
į suvelėnėjusią ar piktžolėmis užžėlusią dirvą po vieną. Po dviejų 
savaičių išsirita vikšrai, kurie iki žiemos maitinasi įvairių augalų 
šaknimis, o peržiemoję paviršutiniame dirvos sluoksnyje pažeidžia 
1–3 m. (ypač pušų) sodmenis (naktį lipa ant medelių ir apgraužia 
spyglius ir žievę). Liepos mėn. dirvoje virsta lėliukėmis. Vienmetė 
generacija.

Žiemkentinis pelėdgalvis (A. segetum Den. et Schiff.) skraido 
gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Apie 400 kiaušinėlių patelė 
priklijuoja prie įvairių augalų dalių ar sudeda tiesiai į žemę. Vikšrai 
maitinasi naktį: suėda pasėtas sėklas, apgraužia daigus ir 1–3 m. so-
dmenis šaknies kaklelio srityje, graužia šaknų žievę. Vienas vikšras 
gali sunaikinti 30–40 sodmenų. Žiemoja žemėje 10–20 cm gylyje. 
Pavasarį atnaujina mitybą iki gegužės pabaigos ir 5–10 cm gylyje 
virsta lėliukėmis. Vienmetė generacija.

Pelėdgalviai dažniausiai aptinkami sausose smėlio augavietėse, 
apaugusiose žole ir piktžolėmis, todėl būtina naikinti piktžoles me-
delynuose ir želdiniuose, nes jomis minta jauni vikšrai. Labai pa-
žeistus želdinius reikia atsodinti, rekomenduojama apie juos iškasti 
gaudomuosius griovelius. Galima panaudoti kontaktinius insektici-
dus, įterpiant juos į žemę.

Ilgakojų uodų (Pales crocata L. ir Tipula paludosa Heig.) lervos 
minta krūmų ir medelių šaknimis ir kultūriniais augalais. Pales croca-
ta L. skraido du periodus: nuo gegužės iki liepos ir nuo rugpjūčio iki 
spalio. Suaugėliai maitinasi nektaru. Patelės deda kiaušinėlius (250–
600) supurentose, drėgnose dirvose į žemę, paviršiuje ar ant žemų 
augalų, sutrešusiuose kelmuose. Išsiritusios lervos naktį ar apniuku-
siomis dienomis išlenda į žemės paviršių ir apgraužia antžemines au-
galų dalis. Kiaušinėliai ar jaunos lervos žiemoja žemėje. Generacija 
vienmetė, tačiau kai kurių rūšių per metus išsivysto dvi kartos. 

Pelkinis ilgakojis uodas (Tipula paludosa Heig.) skraido liepos 
pabaigoje–rugsėjo mėn. Kiaušinėlius (kelis šimtus) deda į žemę. Po 
dviejų savaičių išsirita lervos, kurios žiemoja vieną ar du kartus. Pa-
žeidžia augalus želdiniuose, medelynuose, gluosnių plantacijose, že-
mės ūkio naudmenose, soduose. Pergraužia daigus ar apgraužia jų 
žievę šaknies kaklelio aukštyje. Pergraužtus daigus lervos įsitempia į 
žemę ir ten suėda. Jei 1 m2 yra per 50 lervų, želdiniai žūna. Generaci-
ja – 1–2 metai (5.21 pav.).

5.21 pav.  Pelkinio ilgakojo uodo suaugėlis ir 
lerva (pagal A. Žiogą)

Siekiant sumažinti lervų žalą, profilaktiškai galima sausinti plo-
tus, neleisti jiems apželti piktžolėmis. Galima panaudoti insektici-
dus, įterpiant juos į 10–20 cm gylį, naudoti apnuodytus miežių jau-
kus, kurie išbarstomi lervų veiklos vietose.
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Medelynuose, šiltnamiuose auginamuose sodmenyse parazituo-
ja kelių rūšių mikroskopiniai fitohelmintai – nematodai (Nemato-
da). Jie pažeidžia daugelį lapuočių ir spygliuočių. Tarp jų labai iš-
plitę ir pavojingi šaknų parazitiniai nematodai (Meloidogyne spp.), 
kurie sukelia augalų nematodozes (fitohelmintozes). Nematodai 
sudaro daugiau kaip 80 proc. dirvoje gyvenančių gyvų organizmų, 
tačiau tik maža dalis jų rūšių nustatyta ir aprašyta. Lietuvoje miško 
želdinių šaknų parazitiniai nematodai beveik netyrinėti, todėl būti-
ni laboratoriniai biologiniai, citologiniai, baltymų ir DNR tyrimai.

Tai mikroskopinės iki 1 mm dydžio, siūliškos ar verpstiškos kūno for-
mos, bespalvės, skersiniame pjūvyje apskritos kirmėlytės (5.22 pav.).

Augalus parazituojančių nematodų populiacijose vyrauja patelės 
ir jos deda labai daug kiaušinėlių. Fitonematodai augalams kenkia 
fiziologiškai ir mechaniškai, jų išskiriami enzimai ir ekskrementai 
sutrikdo fiziologinius augalo procesus, medžiagų apykaitą, užkem-

5.22 pav.  Fitonematodai: 1 – kūno sandara (a – stiletas, b – bulbus, c – liaukos,  
d – žarna); 2 – bendra išvaizda; 3 – cista; 4 – galai ant pažeistų šaknų;  
5 – cistos ant šaknų; 6 – pažeistas augalas (Dabkevičius, Brazauskienė, 
2007) 

ša vandens indus, fiziologiškai paveikia augalų šaknų audinius ir 
ant šaknų susiformuoja apvalios išaugos – galai (cecidijos). Galuo-
se būna 10–30 suaugėlių, o kiaušinėlių skaičius kiekviename gale – 
nuo 4 iki 27 tūkst. Pažeistos šaknys atrodo kaip karoliukai. Toliau 
dauginantis galų daugėja, jie didėja, kol susijungia, ir šitaip susi-
daro sudėtiniai iki 3 cm skersmens dariniai – singalai. Palaipsniui 
juose prasideda nekrozės (augalo reakcija į šaknyse esantį parazi-
tą). Šie procesai pritraukia dirvožemyje esančias puvinių bakterijas 
ir saprofitinius nematodus. Pažeistos šaknys pūna, augalai skursta, 
nyksta, vysta, išgula, pasireiškia ir kiti ligos simptomai, panašūs į 
grybų ar abiotinių veiksnių sukeliamų susirgimų požymius. Nema-
todai perneša ir pavojingas augalams ligas. Apsauga nuo nematodų:

- neplatinti ir nedauginti nematodais užkrėstų augalų;
- augalus sodinti tik į nematodais neužkrėstą dirvą;
- taikyti sėjomainą (augalai tose pačiose vietose galėtų būti augi-

nami tik po 3–4 metų); 
- palaikyti tinkamą augalams augti dirvos rūgštingumą. Dirva 

kalkinama kas 4–5 metai, kalkės išbarstomos dirvos paviršiuje 
(3–4 kg 10 m2), perkasama;

- nematodais labai užkrėstą dirvožemį pakeisti nauju;
- šalia užkrėstų ar profilaktiškai auginti nematodus atbaidančius 

augalus: medetkas, serenčius, nasturtas, rapsus, cikorijas, pa-
laipsniui juos išraunant. Augalus mulčiuoti eglių spygliais;

- piktžoles naikinti mechaniškai;
- šalinti pažeistus augalus.

5.3.2.  Jaunų želdinių ir žėlinių liemenėlių kenkėjai
Šiai ekologinei vabzdžių grupei priklauso antžemines daigų ir 

medelių dalis žalojantys vabzdžiai. Iš jų kenksmingiausi Hylobius 
genties straubliukai: dažniausiai aptinkami didysis pušinis – Hylo-
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bius abietis L. (80–90 proc.), mažasis pušinis – H. pinastri (Gyll.) 
(10–15 proc.) ir eglinis – H. piceus L. (3–5 proc.). Jie pažeidžia 
1–10 m. spygliuočius, apgrauždami liemenėlių ir ūglių žievę. Jau-
nas pušaites pažeidžia ir sakiukų, didžiųjų pušinių šakniagraužių, 
pušinių trumpastraublių, mėlynųjų žievėstraublių, kiaušiniškųjų 
straubliukų vabalai ir lervos. Jie pažeidžia iki 35 proc. želdinių ir 
žėlinių, tačiau medeliai nuo jų žūna retai (10–15 proc.). Dažnai 
šių vabzdžių poveikis kompleksinis. Nuo kiekvieno iš jų būtina tai-
kyti specifines apsaugos priemones.

Hylobius genties straubliukai skraidyti pradeda gegužės pra-
džioje. Liepos mėn. skraidančių vabalų kiekis sumažėja, o rugpjūtį 
randami tik pavieniai vabalai. Papildomai maitinasi apgrauždami 
sodmenų ar vyresnio amžiaus pušaičių ir eglaičių žievę, pumpurus 
ir spyglius (5.23 pav.).

a           b   c        d        e          f

Poruojasi ir deda kiaušinėlius paklote pridengtoje kelmo šaknies 
kaklelio vietoje, šaknyse, visiškai vengia antžeminės kelmo dalies. 
Kiaušinių dėjimo periodas ilgas. Viena patelė padeda 60–100 kiau-
šinėlių. Lervos vystosi šaknyse, išilgai jų darydamos iki 3 m ilgio 
takus. Takai pripildyti nuograužų. Jauni vabalai gali palikti vys-
tymosi vietas tais pačiais arba kitais metais. Lietuvoje šio kenkėjo 
generacija priklauso nuo kiaušinėlių padėjimo laiko ir ekologinių 
sąlygų: gali būti 1,5–2 m. Tai vabzdys, aktyviai gyvenantis apsiniau-
kusiomis dienomis, prietemoje ir naktį. Straubliukų skaičius miške 
priklauso nuo šviežių rudens–žiemos kirtimo kelmų, tinkamų jiems 
veistis, kiekio. Suaugėlius vilioja švieži spygliuočių kelmai, šakos ir 
kirtimo atliekos, gausiai sužėlę pušų savaiminukai ir ypač – fiziolo-
giškai nusilpusios pušelės. Todėl vabalų gausa kirtavietėse būna iki 
40 000 vnt./ ha. Nuo straubliukų taikomas priemonių kompleksas:

- kirtimo atliekų, ypač sumaišytų su dirvožemiu ir pridengtų 
žeme, valymas iš kirtaviečių;

- kelmų rovimas, jų žievės lupimas (tik rugpjūčio–rugsėjo mėn. 
kirtavietėse). Kelmai nulupta žieve iki straubliukų skraidymo 
praranda didžiąją dalį patrauklumo;

- vasarą (birželio, liepos mėn.) kirtimai nevykdomi, nes kelmai 
tinka naujai kartai vystytis;

- įvairiaamžių ir mišrių želdinių veisimas;
- ilgų (ne trumpesnių kaip 6 m.) kirtimo atvejų ir biržių šliejimo 

laiko taikymas (vengti kirsti biržes, nutolusias viena nuo kitos 
mažiau kaip 0,5 km);

- paskutinį pušynų kirtimų atvejį reikėtų vykdyti praėjus 6–10 m. 
po pirmojo kirtimo. Tais atvejais, kai pušų žėlimas skatinamas 
ne atvejiniais kirtimais, o paliekami sėkliniai medžiai, galima 
kirsti ir dar vėliau;

- natūralių masalų (nuožulniai prikasti į žemę pušiniai 1 m il-
gio 6–12 cm skersmens rąsteliai, kirtimo atliekos, padengtos 

5.23 pav.  Didysis pušinis straubliukas (a – lerva, b – lėliukė, c – suaugėlis) ir jo veiklos 
požymiai (a, b, c – lervų takai šaknyse, d, e, f – žuvęs, stipriai ir vidutiniškai 
pažeisti sodinukai)  (Атлас насекомых..., 1974)
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žeme) panaudojimas surenkant juos rugsėjo mėn. pabaigoje ir 
dirbtinių gaudyklių bei duobučių su sintetiniu atraktantu arba 
su šviežia žieve ar pušų ūgliais vabalų intensyvaus skraidymo 
metu įrengimas; želdiniai ribojami grioveliais;

- profilaktinis insekticidų naudojimas: apipurškiant švie-
žius (žiemos–pavasario kirtimo) kelmus ir paklotę apie juos  
1–1,5 m spinduliu iki vabalų skraidymo (prasideda sprogstant 
karpotųjų beržų pumpurams); pamirkant ar apipurškiant me-
delynuose sodmenų liemenėlius prieš sodinimą; apipurškiant 
besiribojančių su šviežia kirtaviete žėlinių ir želdinių barjerines 
(ne siauresnes kaip 20 m pločio) juostas balandžio pabaigoje 
(iki vabalų skraidymo pradžios); žemės gaudyklėse (grioveliai, 
duobutės) suvilgant insekticidais pušų ūglius ar eglių žievės 
gabalėlius; įrengiant ir išdėstant kas 2–3 savaites vabalų slėp-
tuves (apdoroti insekticidais šviežių pušų šakų, ūglių ar žievės 
gabalai);

- atvejinių kirtimų biržėse nuo straubliukų turi būti vykdomas vi-
sas profilaktinių ir naikinamųjų priemonių kompleksas, taiko-
mas apželdant plynojo kirtimo biržes (šiuo metu nevykdomas).

Pušinis (Hylastes ater Payk.) ir eglinis šakniagraužiai (H. cu-
nicularius Er.) priklauso kinivarpų šeimai. Vabalai skraido kovo–
balandžio mėn. Papildomai maitinasi 3–10 m. želdinių ir žėlinių 
šaknies kaklelio žievėje išgrauždami gilias žaizdas. Jei tokios žaiz-
dos susijungia, medeliai nudžiūsta. Kiaušinėlius deda ant virtėlių, 
kelmų (šaknies kaklelio srityje) ar išdžiūvusių spygliuočių medžių 
šaknų, paliktų su žeme besiliečiančių rąstų nenulupta žieve. Gene-
racija priklausomai nuo atmosferos sąlygų vienmetė ar dvimetė. 
Medeliai su sunaikinta šaknų sistema išdžiūna, o su pažeista – re-
generuoja arba užsikrečia per pažeidimo vietas kelmučiu, šaknine 
pintimi. Siekiant sumažinti šakniagraužių populiacijų gausą, reikia:

- žievinti kelmus, nepalikti miške nenulupta žieve ar neapsau-

gotų nuo kenkėjų medienos ir stambių kirtimo atliekų, vykdyti 

želdinių priežiūrą; 

- masinio išplitimo vietose pavasarį naudoti vabzdžiagaudžius 

8–12 cm skersmens pušų ar eglių medžius, paliekant nuo ke-

liolikos iki keliasdešimt medžių hektare, arba šakų, kurių galai 

(kad neišdžiūtų) įkasami į žemę, ryšulius; 

- naudoti kontaktinius insekticidus.

Ūgliagraužiai (Evetria) pažeidžia 5–15 m. pušaites, išgrauždami 

pumpurus, ūglius. Pažeisti medeliai tampa kreivi, krūmijasi. Masiniai 

židiniai būna retokuose sausų augaviečių, nesusivėrusiuose pušų žel-

diniuose ir žėliniuose. Lietuvoje gyvena 4 rūšių ūgliagraužiai.

Vasarinis ūgliagraužis (Evetria duplana Hb.) skraido balandžio 

pabaigoje–gegužės pradžioje. Kiaušinėlius deda praeitų metų spy-

glių vidinėje pusėje viršūniniuose ūgliuose. Vikšreliai graužia naujų 

ūglių paviršinius audinius, o po 7–10 dienų įsigraužia į ūglius. Pa-

žeisti ūgliai nudžiūsta. Birželio pirmoje pusėje vikšreliai, priekel-

minės medelių dalies žievės plyšiuose pasigaminę kokoną, žiemoja. 

Vienmetė generacija.

Žiemojantis ūgliagraužis (E. buoliana Schiff.) skraido antroje 

birželio pusėje. Kiaušinius deda ant viršutinio menturio pumpurų 

bei spyglių makšties. Pažeidžia pumpurus, juose žiemoja, o pavasa-

rį kenkia pumpurams ir ūgliams. Pažeisti ūgliai nulinksta, o vėliau 

nudžiūsta. Tokių ūglių vidus, ypač viršutinė dalis, nepažeista, tuo 

skiriasi nuo vasarinio ūgliagraužio pažeistų ūglių. Vienmetė gene-

racija (5.24 pav.).
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5.24 pav.  Žiemojantis ūgliagraužis (a – patinėlis, b – patelė; c – vikšras, d – vikšrų 
pažeisti pumpurai, e – lėliukė) ir viršūninių pumpurų pažeidimo pasekmės 
(a, b) (Атлас насекомых..., 1974)

5.25 pav.  Pušinės žievėblakės (a – sparnuotoji patelė, b – lerva, c – patinėlis, d – 
besparnė patelė) ir jų pažeistos pušaitės (Атлас насекомых..., 1974)

Vidupumpurio ūgliagraužio (E. turionana Hb.) vikšreliai pasiro-
do birželio pabaigoje–liepos pradžioje, įsigraužia ir žiemoja pum-
puruose. Vienmetė generacija. Lietuvoje dažnas cenozėse su vasari-
niu ir žiemojančiu ūgliagraužiu, žalingas.

Sakinis ūgliagraužis (E. resinella L.) skraido gegužės–birželio 
mėn. Kiaušinius deda ant pumpurų. Vikšreliai po pumpurėliais įsi-
graužia į ūglelį, sudaro sakų gumbą ir jame gyvena. Du kartus žie-
moja. Dvimetė generacija. Dažnas, bet nežalingas.

Nuo ūgliagraužių taikomos profilaktinės apsaugos priemonės, 
susijusios su miškininkystės bendrų principų laikymusi. Kontakti-
niai insekticidai tinka prieš išsiritant vikšreliams, vėliau reikia nau-
doti sisteminius insekticidus.

Pušinė žievėblakė (Aradus cinnamomeus Panz.) kenkia 5–25 m. 
pušaitėms kerpiniuose-brukniniuose pušų jaunuolynuose. Maiti-
nasi čiulpdamos medelių sultis. Prasidėjus pirmosioms šalnoms, 
lervos ir suaugėliai leidžiasi į priekelminę medelių dalį ir joje bei 
paklotėje prie medelių žiemoja. Dvimetė generacija, vyrauja nepo-
rinių metų karta (5.25 pav.).

Blakių mitybos vietose susiformuoja žaizdinė parenchima, už-
kemšanti vandens indus. Laipsniškai sumažėja prieaugis, sutrumpė-
ja spygliai, jų lieka tik šakučių viršūnėse, teptukų pavidalo. Džiūva 
viršūnės, o liemenyse atsiveria sakingos žaizdos. Pažeisti medeliai 
skirstomi į 5 kategorijas: I – perspektyviausi, II – perspektyvūs, III – 
mažai perspektyvūs, IV – neperspektyvūs, V – sausuoliai (žr. 5.3.4 
sk.). Želdinius ir žėlinius, kuriuose III–V kategorijos medeliai suda-
ro 25 proc., o glaudumas – 0,4 ir mažiau, arba kai III–IV kategori-
jos medeliai sudaro 50 proc., esant bet kokiam glaudumui, būtina 
iškirsti plynai.

Želdinant plynai pertvarkomus pušinės žievėblakės židinius rei-
kia laikytis šių reikalavimų:

- kirtimo liekanas sudeginti ar išvežti kirtimo dieną;
- dirvą ištisai kultivuoti diskiniu kultivatoriumi;
- pasėti lubinus; jiems masiškai pražydus diskiniu kultivatoriumi 

sumaišyti su dirvožemiu;
- ruošiant dirvą įterpti dolomitmilčių (3,0–3,5 t/ha);
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- sodinti tik į giliai (ne sekliau kaip 35 cm) supurentą dirvą. Op-
timalūs sodinimo atstumai – 1,0x075 m (medeliams paaugus, 
susidaro blogesnis mikroklimatas blakėms);

- kerpšiliams apželdinti naudoti sodmenis, išaugintus iš „gū-
briuotosios“, „dzūkės“ ir „pašiurpėlės“ paprastosios pušies for-
mų;

- pasodintus želdinius ketvirtaisiais metais tręšti azoto trąšomis, 
ypač amonio salietra.

Taškuotasis sakiukas (Pissodes notatus Fabr.) skraido nuo gegu-
žės pabaigos iki rudens. Papildomai maitinasi, dažnai pažeisdamas 
iš išorės sveikų, gyvybingų pušų šakučių ar ūglių žievę, išgraužda-
mas duobutes. Pažeistas medelis dėl išsiskyrusių sakų atrodo lyg 
būtų aptaškytas kalkėmis. Kenkia gryniems pušų žėliniams ir želdi-
niams smėlio dirvožemiuose sausose augavietėse. Apninka 2–15 m. 
(kartais ir vyresnes) amžiaus pušis. Pirmiausia puola nusilpusius ar 
ligotus medelius, pažeistus kitų kenkėjų, žvėrių, gaisro, gali apnikti 
ir išoriškai visai sveikus medelius, bet su pažeista šaknų sistema. 
Apsigyvena medelių priekelminėje dalyje. Kenkia lervos ir suaugė-
liai (5.26 pav.). 

5.26 pav.  Taškuotasis sakiukas: A – lėliukės 
lopšelis; B – vabalo išskridimo anga; 
C – lerva; D – suaugėlis (Atlas szkodli-
wych..., 1996)

Panašiai kenkia viršūninis sakiukas (Pissodes piniphilus Herbst.), 
dažnas nusilpusiuose 15–40 m. ir senesniuose viršūninio apmirimo 
tipo pušynuose.

Eglinis sakiukas (Pissodes harcyniae Hrbst.) skraido gegužės–
liepos mėn. Puola iš išorės sveikas įvairaus amžiaus egles ir yra ša-
kninio medžių atmirimo tipo (kelmutis, šakninė pintis) palydovas. 
Apsigyvena plonos ir pereinamosios žievės srityse. Papildomai mai-
tinasi žievėje išgrauždamas duobutes, per kurias ir iš kiaušinėlių 
sudėjimo vietų teka sakai, todėl medis apsilpsta.

Sakiukų išplitimą mažina: 

- stiprūs, sveiki medeliai, parazitinių grybų ir kitų kenkėjų (strau-
bliukų, grambuolių) naikinimas;

- nuo gegužės vidurio iki rugsėjo pabaigos 2 kartus per mėnesį 
pažeistų pušaičių iškirtimas (žemiau šaknies kaklelio) ir paša-
linimas;

- vabalų gaudymas naudojant 1,5 m ilgio 6–10 cm storio šviežius 
pušinius kuolus, įkaltus 20–30 cm į žemę (10 vnt./ha). Pasiro-
džius lėliukėms, kuolai surenkami.

Eglinis poligrafas (Polygraphus poligraphus L.) skraido birželio 
pabaigoje–liepos pradžioje. Vienmetė generacija. Lervos ir suaugė-
liai žiemoja po žieve. Apsigyvena įvairaus amžiaus medžiuose, vė-
javartose. Tai tamsą ir drėgmę mėgstantis vabalas. Dažnas ir pavo-
jingas, nes apsigyvena gana gyvybingose eglėse. Poligamas. Motės 
ir lervų takai beveik ištisai žievėje.

Žievėgraužis graveris (Pityogenes chalcographus L.) pradeda 
skraidyti gegužės antroje dekadoje. Seserinės generacijos vabalai 
skraido birželio mėn., antros generacijos – liepos mėn. Takai po 
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plona, rečiau vidutinio storumo žieve, viršūnėse, šakose pažeidžia 
paviršinius medienos sluoksnius. Motės takai (iki 7) nuo poravimo-
si kameros pasisuka spinduliškai skersai medžio. Pirma generacija 
trunka 2,5–3 mėn., o kitos – 9–11 mėn. Apsigyvena įvairaus am-
žiaus eglėse, pušyse, įvairaus glaudumo grynuose ir mišriuose me-
dynuose, pagamintoje medienoje, šakose.

Mažasis drebulinis ūsuotis (Saperda populnea L.) skraido gegu-
žės–liepos mėn. Kiaušinėlius deda po vieną į 1–2 cm storumo šaku-
tes ir ūglius specialiai padarytose išgraužose. Lervos takus graužia 
išilgai šakutės. Pažeistose vietose susidaro verpstiški iki 2,5 cm iš-
sipūtimai. Pirmą kartą peržiemojusios lervos įsigraužia iki šerdies 
ir padaro trumpą išilginį taką aukštyn, o antrąkart peržiemojusios 
virsta lėliukėmis. Vabalai išgraužia 2–3 mm skersmens išlėkimo an-
gas. Pažeisti liemenėliai ir šakos kreivėja, nudžiūna. Dvimetė gene-
racija. Vabalai papildomai maitinasi lapais, šakučių žieve. Kenkia 
drebulėms, tuopoms, gluosniams (5.27 pav.).

Didysis drebulinis ūsuotis (Saperda carcharias L.) skraido ge-
gužės–rugsėjo mėn. Papildomai maitinasi išėsdami skyles drebulių 
ir tuopų lapuose. Deda po 2–6 kiaušinius medžių apatinės dalies ir 
šaknų žievės plyšiuose. Iš pradžių lervos takus daro balanoje, vė-
liau – medienoje. Pažeistoje vietoje kamienas sustorėja. Dažnai ka-
mieno šonuose būna piršto storumo skylės, pro jas lervos išstumia 
išgraužas. Labai paplitęs, žalingas. Pažeisti medžiai skursta, džiūva 
viršūnės, užsikrečia puviniu.

5.27 pav.  Mažasis drebulinis ūsuotis: a, b – drebu-
lės ūglių pažeidimai; c – lerva; d – patinė-
lis; e – patelė; f – patinėlis iš šono (Атлас 
насекомых..., 1974)

5.3.3.  Spyglių ir lapų kenkėjai
Medžių spygliais ar lapais daugiausia minta pjūklelių lervos, 

drugių vikšrai, vabalų lervos ir suaugėliai. Sutrinka normali me-
džių vandens apykaita ir fotosintezė, sumažėja prieaugis arba jo 
visai nebūna, mažėja medynų atsparumas. Labiausiai nukenčia 
spygliuočiai. Jų prieaugis labai sumažėja, o pakartotinai apgrau-
žus pradeda džiūti, užpuola liemenų kenkėjai. Pušys palyginti at-
sparios spyglių netekimui, todėl net 100 proc. nugraužus spyglius 
ir dalį pumpurų lajos atsinaujina. Jeigu spygliai nugraužiami an-
trus ar trečius metus iš eilės, medžiai ar jų viršūnės pradeda džiūti. 

Eglės jautresnės spyglių praradimui nei pušys: jose greičiau ap-
sigyvena žievėgraužiai dėl to, kad eglių spyglių regeneracija vyks-
ta tik iš naujų ūglių. Pagrindiniai eglių spyglių kenkėjai Lietuvoje – 
verpikas vienuolis ir eglinis pjūklelis. 

Maumedžiai pasižymi geromis spyglių regeneratyvinėmis savy-
bėmis. Maumedžiai apsilpsta, jų apsauginė reakcija sumažėja tik 
po daugkartinės pakartotinės defoliacijos. Lietuvoje pagrindinis 
maumedžių spyglių kenkėjas – maumedinė makštinė kandis, ta-
čiau ji pažeidžia ne visą spyglį, o ir bendra defoliacija retai siekia 
50 proc.

Lapuočiai atsparesni defoliacijai nei spygliuočiai. Jų prieau-
gio nuostoliai nugraužus lapus priklauso nuo medžių amžiaus ir 
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nugraužimo laipsnio. Pvz., iki 50 m. amžiaus ąžuolai, kurių la-
pai buvo nugraužti 25–50 proc., netenka 0,3, 50–75 proc. – 0,6,  
75–100 proc. – 1,5 einamojo metinio prieaugio dydžio. Tačiau 
defoliacijos pažeistuose medynuose ąžuolinio lapsukio ekskre-
mentai siekia iki 0,6 t/ha. Jie labai sustiprina mikrobinės plazmos 
aktyvumą, pagreitina biologinės apykaitos ratą ir išlaisvina dides-
nius medžiagų ir energijos, sukauptos paklotėje, kiekius.

Paprastojo pušinio pjūklelio (Diprion pini L.) pirmosios gene-
racijos vabzdžiai skraido gegužės mėn. Kiaušinėlius (iki 150) deda 
pušų praeitų metų spyglių pakraščiuose eilute be tarpų iki 35 kie-
kvienoje. Lervos galva ruda, dažnai su didele juoda dėmele, kū-
nas žalias. Maitinasi senais spygliais. Spyglių liekanos geltonuoja, 
džiūdamos susisuka. Gyvena ir kenkia bendrijomis. Dėl mažiausio 
suerzinimo visos vienu metu pakelia priešakinę kūno dalį ir iš bur-
nos išleidžia sakuoto skysčio lašelius. Liepos pradžioje lervos ant 
spyglių pasigamina kokonus ir virsta lėliukėmis, o vėliau – suau-
gėliais (5.28 pav.).

Antrosios generacijos vabzdžiai skraido liepos–rugpjūčio mėn. 
Kiaušinėlius deda tik ant jaunų spyglių. Lervos maitinasi tų metų 
spygliais, o kai jų trūksta – senais ir net ūglių žieve. Rugsėjo mė-
nesį lervos leidžiasi į paklotę ir, pasigaminusios kokonus, žiemoja. 
Viena karta vystosi pusę metų. 

Masinio kenkimo metais pjūkleliai labai susilpnina pušynus. Ži-
diniai dažniausiai susidaro kartyno amžiaus pušynuose, rečiau – 
nesusivėrusiuose želdiniuose ir žėliniuose, brandžių medynų pa-
kraščiuose. Židinys tęsiasi 3–4 m., dažnai pertraukiamas ilgokos 
(1–3 m.) diapauzės.

Rudasis pušinis pjūklelis (Neodiprion sertifer Geoffr.) skraido 
rugpjūčio mėn.–rugsėjo pirmoje pusėje. Patelės kiaušinėlius (nuo 
50 iki 100) deda viena eile po 6–12 vidinėje pušų spyglių pusėje. 
Kiaušinėliai žiemoja. Lervos galva juoda, blizgi, kūnas neskaisčiai 
žalsvas, nugaros pusėje – šviesi išilginė juostelė. Gyvena ir kenkia 
bendrijomis. Apgraužusios vieno ūglio senus spyglius, pereina ant 
kito. Birželio pabaigoje–liepos mėnesį leidžiasi į paklotę ir, pasi-
gaminusios aukso atspalvio kokonus, virsta lėliukėmis. Lietuvoje 
dažnas. Per metus išsivysto viena generacija. Dažnai dalis ar visos 
lervos kokone pereina į diapauzę ir suaugėliai išsivysto tik po 1, 
2 ar 3 metų. Kadangi lervos minta tik senais spygliais, žala nėra 
didelė.

Žvaigždėtasis pjūklelis audėjas (Lyda (Acantholyda) nemora-
lis Thoms.) skraido gegužės mėn. Kiaušinėlius po 1–2 (vidutiniš-
kai 22) deda ant pernykščių spyglių. Kiaušinėliai valtelės formos 
su nusmailėjusiais ir pakeltais galais. Lervos maitinasi lizde, ap-
sukdamos spyglius voratinkliu. Ant ūglio gali būti keletas lizdų. 
Pirmų dviejų ūgių lervos maitinasi jaunais, nuo trečio ūgio – ir 
senais spygliais. Birželio pabaigoje–liepos mėn. leidžiasi į paklo-
tę, įsirausia į žemę ir ten 5–15 cm gylyje virsta eonimfomis. Dalis 

5.28 pav.  Paprastasis pušinis pjūklelis (a – patinėlis, b – patelė, c – kiauši-
nėliai, d – lerva, e – kiaušinėlius dedanti patelė) ir jo lervos ant 
pušies ūglio (Атлас насекомых..., 1974)
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jų virsta pronimfomis, kurios lėliukėmis tampa kitų metų gegužės 
mėn., o dalis (apie 30 proc.) ramybės būsenos būna 1–3 m. Židi-
niai dažniausiai susidaro 7–30 m., tačiau Ignalinos ir Švenčionėlių 
miškuose išplito ir vyresniuose (50–70 m.) pušynuose. 

Bendruomeninis pjūklelis audėjas (Lyda (Acantholyda) ery-
throcephala L.) skraido balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje. 
Kiaušinėlius (30–40) deda pernykščių spyglių plokščiojoje pusėje 
po 3–4 ar pavieniui. Gegužės viduryje išsirita lervutės. Jos pasi-
ruošia bendrą lizdą, apipindamos voratinkliu gretimus ūglius, ir 
maitinasi spygliais. Suaugusios lervos supina individualų lizdą ir 
maitinasi, jį iš išorės gausiai užteršdamos ekskrementais ir spyglių 
liekanomis. Antroje birželio pusėje–liepos pradžioje lervos vora-
tinkliais nusileidžia žemėn ir 5–10 cm gylyje peržiemoja. Lėliukė-
mis virsta pavasarį. Vienmetė generacija. Neretai lervos žiemoja 
du kartus (diapauzė). Masinio dauginimosi židinių nesudaro. 
Dažniau randamas ant 10–40 m. pušų. 

Vienas žalingiausių pušų spyglius graužiančių vabzdžių – pu-
šinis pelėdgalvis (Panolis flammea Schift.). Skraido balandžio–
gegužės mėn. vakarais ir naktį, kiaušinėlius deda eilėmis po 1–12 
(iki 320) apatinėje spyglių pusėje. Vikšrai maitinasi jaunais spy-
gliais, išgraužia pumpurus, apgraužia ūglius. Esant dideliam gau-
sumui, suėda ir senus spyglius, lieka tik spyglių kelmeliai. Vikšrai 
vystosi labai greitai. Optimaliomis sąlygomis maitinimąsi baigia 
per 25–30 dienų, pereidami penkis ūgius, kiekvienas suėsdamas 
po 5–7 g spyglių.

Birželio mėn. vikšrai leidžiasi į paklotę, virsta lėliukėmis ir 
žiemoja. Lėliukė būna 12–22 mm, raudonai ruda, mažai blizgi. 
Vienmetė generacija. Užpuola III amžiaus klasės ir vyresnius sau-
sų augaviečių, gerai apšviestus medynus. 1979–1980 m. pažeidė 
daugiau kaip 27 tūkst. ha Lietuvos pušynų. Masinio dauginimosi 

židiniai neilgalaikiai, užgęsta dėl parazitų ir epizootijų poveikio.

Pušinis verpikas (Dendrolimus pini L.) skraido vakarais birže-
lio pabaigoje–liepos mėn. Kiaušinius deda didelėmis krūvelėmis 
(po 20–150) ant spyglių, šakų (iki 400). Išsiritę vikšrai suėda dide-
lę kiaušinio apvalkalo dalį, o po to apgraužia einamų metų spyglių 
kraštus, palikdami nepaliestą vidurinę gyslą. Iki žiemojimo vikšrai 
neriasi 2 kartus. III ūgio vikšrai žiemoja paklotėje. Pavasarį, tik 
nutirpus sniegui, lipa į lajas ir nugraužia praeitų metų ir senesnius 
spyglius, palikdami nedidelius kelmelius. Per visą savo vystymą-
si suėda 1 000 spyglių. Jei trūksta maisto, apgraužia pumpurus 
ir ūglius. Lėliukėmis virsta birželio mėn. kokone tarp spyglių, ant 
šakučių, žievės plyšiuose. Per metus išsivysto viena generacija, ta-
čiau gausumo depresijos metu didelė dalis populiacijos gali vys-
tytis 2 metus. Tai vienas iš žalingiausių pušynų kenkėjų. Kartais 
apgraužia egles ir maumedžius. 

Verpiko vienuolio (Lymantria monacha L.) drugiai skraido lie-
pos pabaigoje–rugpjūtį, nusileidus saulei. Kiaušinius krūvelėmis 
iki 60 vnt. dažniausiai deda ant medžių kamienų, žievės plyšiuose, 
po kerpėmis. Viena patelė padeda iki 630 kiaušinėlių. Jie žiemo-
ja. Gegužės pradžioje išsirita vikšrai. Pirmąsias kelias dienas jie 
neišsiskirsto ir sudaro vadinamuosius veidrodėlius (vienos dėties 
vikšrai laikosi vienoje vietoje). Po to jie suėda kiaušinėlių apval-
kalėlius ir pradeda kilti į lajas, kur apgraužia besiskleidžiančius 
eglių pumpurus, pušų spyglius makšties išorėje ar vyriškus žiedy-
nus pažastyse. 

Jauni vikšreliai labai smulkūs (iki 5 mm), tankiais ilgais plonais 
plaukeliais, todėl lengvai vėjo pernešami dideliais atstumais. Po 
pirmojo nėrimosi vikšrų mityba keičiasi: jie pergraužia pušų spy-
glius per vidurį ir apėda tik jų apatinę dalį. Eglių spyglius pergrau-
žia ne viduryje, o prie viršūnės, todėl didelė dalis maisto krenta 
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ant žemės ir židiniuose paklotė būna padengta lapų bei spyglių 
nuograužomis ir ekskrementais.

Birželio–liepos mėn. vikšrai virsta lėliukėmis. Per metus išsi-
vysto viena generacija. Spygliuočių miškuose labai žalingas. Ma-
sinio dauginimosi metu vikšrai nugraužia visus spyglius, taip pat 
viršūninių ūglių pumpurus, todėl eglynai išdžiūsta. Pušynai, jeigu 
neužpuola liemenų kenkėjai, dažnai atsinaujina ir po stipraus nu-
graužimo.

 
Eglių jaunuolynuose spyglius pažeidžia paprastasis eglinis 

pjūklelis (Lygaeonematus abietinus Christ.). Skraido balandžio 
pabaigoje–birželio pirmoje pusėje. Kiaušinėlius deda į spyglius. 
Gegužės mėn. pasirodo šviežių spyglių spalvos lervos, kurios 
graužia jaunus spyglius. Apgraužti spygliai ruduoja, ūgliai atrodo 
kaip apdeginti (5.29 pav.).

Gegužės pabaigoje lervos leidžiasi į paklotę. Pasigaminusios 
kokonus, juose žiemoja. Pavasarį virsta lėliukėmis. Vienų metų ge-
neracija. Dalis populiacijos gali paklotėje kelerius metus diapau-
zuoti (išlikti ramybės būsenos). Masinio kenkimo židiniai susidaro 
eglių jaunuolynuose (I–II kl.), grynuose ir mišriuose eglynuose. 
Dažnas. Jeigu kelerius metus iš eilės pažeidžiami medelių be spy-
glių pumpurai, atsiranda dvi ar kelios viršūnės, medeliai išsikrei-
vina, sumažėja jų prieaugis, prekingumas. 

Europinio eglinio pjūklelio (Gilpinia hercyniae Hartig.) pava-
sarinės generacijos suaugėliai skraido gegužės pradžioje, antro-
sios – birželio pabaigoje–liepos pradžioje. Dalis lervų gali pereiti 
į diapauzę. 

Maumedžio makštinė kandis (Coleophora laricella Hb.) skrai-
do gegužės pabaigoje–birželio mėn. Kiaušinėlius (iki 25) deda 
ant maumedžių spyglių, po vieną ant spyglio. Po dviejų savaičių 
išsirita vikšrai, kurie įsigraužia į spyglius ir jais maitinasi, pada-
rydami minų taką, išėsdami minkštimą, o iš likusio epidermio ga-
mina kokonus (makšteles). Kokonuose vikšrai žiemoja. Pavasarį, 
pasimaitinę jaunais spygliais (spyglių galai pagelsta ir nulinksta, 
todėl medžiai atrodo kaip apibarstyti miltais), virsta lėliukėmis, o 
vėliau – drugiais. Vienų metų generacija. 

Ąžuolinis lapsukis (Tortrix viridana L.) skraido birželio– 
liepos mėn. dieną ir vakarais. Kiaušinėlius krūvelėmis po 2– 
4 deda lajų viršūnėse 2–5 m. senumo ūgliuose prie randelių, liku-
sių lapams nukritus. Kiaušinėlius pridengia žievės spalvos sunkiai 
pastebimais skydeliais. Kiaušinėliai žiemoja. Vikšrai išsirita pava-
sarį, brinkstant pumpurams ir sprogstant ąžuolų lapams. Iš pra-
džių jie graužia pumpurus, vėliau – lapus, palikdami tik storesnes 
gyslas. Pradeda graužti nuo lajos viršūnės. 

5.29 pav.  Paprastasis eglinis pjūklelis (a – patinas ir patelė, b – kiaušinėlis 
ant spyglio, c – lerva, d – kokonas, e – lėliukė kokone) ir jo ap-
graužti eglaitės spygliai (Атлас насекомых..., 1974) 
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Lėliukėmis virsta tarp apgraužtų, voratinkliais apipintų lapų li-
kučių birželio antroje pusėje. Lėliukės tamsiai rudos arba juodos. 
Vienmetė generacija. Tai šviesą ir šilumą mėgstantis vabzdys. Pa-
stovūs ir ilgai besitęsiantys masinio dauginimosi židiniai susidaro 
ąžuolynuose, kur vyrauja ankstyvoji ąžuolo forma, retmėse, par-
kuose, miško parkuose. Kartą nugraužti ąžuolai nežūna, nes lapai 
atsprogsta, tačiau, pažeidžiami miltligės, ūgliai nespėja sumedėti 
ir apšąla, sumažėja prieaugis. Jei ąžuolai apgraužiami kelis kartus 
iš eilės, jų viršūnės ir šakos apdžiūna.

Mažojo žiemsprindžio (Operophthera brumata L.) patinai 
skraido (patelės ropoja medžių kamienais) spalio antroje dekado-
je–lapkričio pabaigoje vakarais. Kiaušinėlius deda lajose ant šaku-
čių po 1, rečiau 2–3 (vidutiniškai 200–300). Kiaušinėliai žiemoja. 
Vikšrai ritasi skleidžiantis beržų pumpurams. Iš pradžių graužia 
pumpurus, vėliau – besiskleidžiančius lapus, sujungdami jų kraš-
tus voratinkliu. Vikšrai įvairiaėdžiai, pažeidžia daugelį lapuočių. 
Birželio pradžioje paklotėje ar viršutiniame dirvos sluoksnyje virs-
ta lėliukėmis. Vienų metų generacija. 

Didysis žiemsprindis (Erannis defolaria L.) dažnai kenkia kar-
tu su mažuoju žiemsprindžiu, tačiau retesnis. Gyvenimo būdas 
panašus, tačiau didysis žiemsprindis pradeda skraidyti beveik mė-
nesiu anksčiau, o vikšrai virsta lėliukėmis dviem savaitėm vėliau.

Amarai (Aphididae) maži (0,5–7,5 mm) kiaušiniškos, ovalios, 
rečiau pailgos formos, minkšti, kai kurių rūšių padengti vaškiniu 
apnašu vabzdžiai. Jų spalva kinta nuo šviesiai žalios ir geltonos 
iki juodos. Aptinkami didelėmis kolonijomis, bet yra ir gyvenančių 
pavieniui. Amarai, iščiulpdami augalų audinius, labai juos susil-
pnina, stabdo jų augimą, ūgliai išsikreivina, lapai susiraukšlėja ir 
susisuka, suauga audiniai, susidaro išaugos, galai. Lapai pasiden-

gia cukringomis amarų išskyromis (lipčiumi), ant jų vėliau dažnai 
apsigyvena suodžių grybelis, nuo kurio ant lapų paviršiaus susi-
daro juodas apnašas. Dėl to labai susilpnėja fotosintezės procesai, 
lapai prieš laiką nukrenta. Tačiau lipčiumi minta bitės, skruzdėlės, 
daugelis parazitinių entomofagų. Be tiesioginės žalos, dauguma 
amarų perneša augalų virusinių ligų sukėlėjus. Kenkia tiek jau-
niems, tiek suaugusiems medžiams. Miške su jais nekovojama. 
Parkuose, soduose, medelynuose kovoti tikslinga, nes žala deko-
ratyviniams augalams didelė. 

Amarų gyvenimo ciklas labai įvairus: kiaušinėliai žiemoja ant 
žievės, prie pumpurų, žievės plyšiuose. Kai kurios rūšys žiemoja 
lervos stadijos. Išsiritusios iš peržiemojusių kiaušinėlių, lervutės 
vystosi į pateles, kurios dauginasi partenogeneziniu būdu (ne-
apvaisintais kiaušinėliais), sudarydamos ištisas kolonijas. Esant 
nepalankioms sąlygoms, amarų kolonijose atsiranda nimfų, iš 
kurių vystosi sparnuotos patelės – platintojos. Perskridusios ant 
kito augalo jos sudaro naują koloniją. Vasarą amarai dažniausiai 
dauginasi nelytiniu būdu, tiktai jos pabaigoje išsivysto dvilyčiai 
individai (patinai ir patelės). Apvaisintos patelės sudeda kiauši-
nius, kurie žiemoja. Daugeliui amarų rūšių būdingas sezoninis 
mitybinių augalų kaitaliojimas. Tokios amarų rūšys vadinamos 
migruojančiomis. 

Ant lapuočių be migruojančių amarų (Aphis fabae Scop., Sipho-
naphis padi L., Tetraneura ulmi Deg., Eriosoma ulmi L., Pemphigus 
lactucarius Pass.) dažnai randama ir nemigruojančių amarų. La-
biausiai paplitęs liepinis amaras (Eucallipteras filliae L.), didysis 
akacijinis amaras (Acyrthosiphon caraganae Chol.), beržinis ūgli-
nis amaras (Symydobius oblongus Heyd.), ąžuolinis gumbadaris 
amaras (Acanthochermes guercus Hall.).

Ant pušų dažnas pušinis amaras (Cinara pini L.), tačiau jo žala 
nedidelė (5.30 pav.).
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5.30 pav.  Pušiniai amarai (Cinara pini L.) (http://
influentialpoints.com/Gallery/Cina-
ra_pini_scots_pine_aphid.htm)

5.31 pav.  Maumedinio (a) ir žaliojo eglinio  
(b) chermesų palikti ir žali galai (Атлас 
насекомых..., 1974)   

Kelių rūšių amarai masinio dauginimosi metu jauniems spy-
gliuočiams daro nemažą žalą. Dažniausiai randami maumedinis ir 
žaliasis eglinis chermesai.

Maumedinis chermesas (Adelges laricis Vallot.) paplitęs visur, 
kur auga eglės ir maumedžiai, ant jų (vienus metus – ant eglių, 
kitus – ant maumedžių) vystosi 2 metų ciklu. Lervos žiemoja ant 
eglių, o gegužės mėn. virsta besparnėmis patelėmis – įkūrėjomis. 
Jos čiulpia einamųjų metų ūglių spyglius. Spyglių pamatai išsi-
plečia ir uždengia vienas kitą. Ten pat patelės deda kiaušinėlius. 
Išsiritusios lervutės sulenda tarp išsiplėtusių spyglių ir maitina-
si čiulpdamos jų sultis. Spygliai dar labiau išsiplečia, susijungia, 
sudarydami kankorėžėlio formos, vidutiniškai 1,5–3,0 cm skers-
mens galą (5.31 pav.). 

Lervoms baigiant vystytis birželio–liepos mėn. galai išdžiūsta ir 

per susidariusius plyšelius iššliaužia nimfos, kurios neriasi ir virs-
ta sparnuotomis patelėmis. Patelės nuo eglių rugpjūčio mėn. per-
skrenda ant maumedžių, ten deda kiaušinėlius. Lervutės žiemoja, 
pavasarį čiulpia spyglius, gegužės mėn. virsta besparnėmis pate-
lėmis. Jos sudeda kiaušinėlius, iš kurių išsivysčiusios sparnuotos 
patelės birželio mėn. perskrenda ant eglių.

Žaliasis eglinis chermesas (Chermes abietis L.) plačiai papli-
tęs eglių jaunuolynuose, želdiniuose, medelynuose. Biologiškai 
susijęs tik su eglėmis ir jose per vienus metus pereina visą savo 
vystymosi ciklą. Lervos žiemoja žievės plyšiuose prie pumpurų. 
Peržiemojusios gegužės mėn. virsta patelėmis-įkūrėjomis, kurios 
čiulpia spyglius. Spyglių pagrindai išsiplečia, sudarydami konko-
rėžėlio formos galo pradžią. Ten sudedami kiaušinėliai. Antroje 
gegužės pusėje išsivysčiusios lervutės maitinasi ir visiškai sufor-
muoja apie 3 cm dydžio galą (5.31 pav.).
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Liepos–rugpjūčio mėn. galai apmiršta. Amarų nimfos palieka juos 
ir virsta sparnuotomis patelėmis-platintojomis. Pastarosios tų pačių 
ar gretimų medžių lajose deda kiaušinėlius. Po dviejų savaičių išsirita 
lervutės, kurios peržiemojusios virsta patelėmis-įkūrėjomis.

Nemigruojantys chermesai, daug metų pakenkdami tą pačią me-
džių rūšį, pavojingesni nei migruojantys. Masinio dauginimosi metu 
jie per 3–5 metus gali visiškai pražudyti jaunus medelius. 

Kovojant su šiais kenkėjais naudojamos profilaktinės priemonės, 
stabdančios chermesų plitimą su sodinukais, taip pat piktžolių (tar-
pinių šeimininkų) naikinimas, eglių auginimas atskirai nuo maume-
džių ir kėnių, bei naikinamosios priemonės: galų (kol dar jų nepaliko 
kenkėjai) nupjaustymas, sisteminių insekticidų panaudojimas. Me-
džiai purškiami norint naikinti žiemojančias lervas (rudenį ir pavasa-
rį), lervas, išsiritusias iš kiaušinėlių, padėtų patelių-įkūrėjų, nimfas ir 
sparnuotus chermesus, išlindusius iš galų. Kontaktinius insekticidus 
reikėtų naudoti pavasarį, siekiant sunaikinti išsiritusias lervas, arba 
vasarą išsiritus patelėms-platintojoms.

Skydamarių (Coccoidae) pobūriui priklauso didelė grupė neju-
drių, augalų sultis čiulpiančių ir savotiškos kūno formos vabzdžių. 
Dauguma kenkiančių sumedėjusiems augalams skydamarių priklau-
so trims šeimoms: skydamariams (Diaspididae), netikriesiems sky-
damariams (Coccidae) ir miltuotiesiems skydamariams (Pseudococci-
dae). Skydamarių kūnas padengtas skydeliu, kuris susidaro iš lervų 
išnarų, persunktų odos liaukų vaškinių ir kitokių išskyrų. Netikrieji 
skydamariai skydelio neturi, bet jų viršutinė kūno pusė stipriai chi-
tinizuota, kieta ir iš išorės primena skydelį. Miltuotųjų skydamarių 
kūnas padengtas vaškiniu, miltus primenančiu apnašu. 

Dauguma skydamarių polifagai, kenkia daugeliui medžių ir krū-
mų rūšių, iš jų – ir vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių augalų. Di-
delę žalą skydamariai padaro medelynuose, jaunuolynuose. 

Netikrasis eglinis skydamaris (Physokermes piceae Fern.) kenkia 
3–15 metų eglėms, sukeldamas priešlaikinį spyglių, šakučių ir pačių 
medelių džiūvimą, prieaugio sumažėjimą. Be to, skydamariai išski-
ria lipčių, ant kurio vystosi suodžių grybelis Apiosporium piniphilum. 
Nuo jo eglės pajuoduoja, susilpnėja fotosintezė. 

Patelės ir lervos gyvena po paskutiniųjų metų ūglių pumpurų žvy-
neliais. Patinėlių lervos prisitvirtina prie spyglių pagrindo. Suaugę 
patinėliai sparnuoti, 1 mm dydžio, retai aptinkami. Patelės kiauši-
nėlius (iki 3 000) deda birželio–liepos mėn. Lervutės išsirita liepos 
viduryje. Žiemoja antro ūgio lervutės ir maitintis pradeda kitų metų 
balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje. Jaunos patelės atsiranda 
gegužės viduryje. Patelių kūnas išsipūtęs, rutuliškas, 3–4 mm skers-
mens, blizgus, rudas ar rausvai rudas, užpakalyje turi du juodus ra-
gus. Vienmetė generacija (5.32 pav.). 

5.32 pav.  Netikrasis eglinis skydamaris: a – suaugu-
si patelė; b – antro ūgio lervos; c – patelės 
ant eglaitės (Атлас насекомых..., 1974)  
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Kablelinis skydamaris (Lepidosaphes ulmi L.) kenkia visur 
ir beveik visiems lapuočiams, ypač vaismedžiams, tuopoms. Ant 
šakų, stiebų, ūglių gerai matomi rudi, iškilūs, kablelio formos, iki 
3 mm ilgio skydeliai. Pavasarį iš žiemojančių kiaušinėlių pasirodo 
lervutės, kurios aktyviai juda ir plinta apie 10 dienų. Po to lervutės 
du kartus neriasi, netenka kojų ir antenų, palaipsniui pasidengia 
skydeliu. Liepos mėnesį pasirodo patelės, kurios netrukus deda 
kiaušinėlius. Vienmetė generacija.

Skydamarių paplitimą mažina sveikų sodmenų naudojimas ir 
purškimas insekticidais lervučių išsiritimo metu. 

Lapgraužiai (Chrysomelidae) – vabalai, pasižymintys rūšių gau-
sumu. Dažniausiai tai nedideli ovalo formos, plokšti ar pailgėję, su 
ilgomis antenomis, nejudrūs, blogai skraidantys, dažnai gražios 
metalo spalvos vabalai. Lervos ištįsusios, dažniausiai juodos, kar-
puotos arba padengtos išsišakojusiais akstinėliais, turi trumpas, bet 
stiprias kojas. Prie jų prisilietus leidžia iš odos liaukų gelsvą gailų 
skystį. Dažniausiai gyvena bendruomenėmis, plačiai paplitę. Tiek 
vabalai, tiek lervos apgraužia lapus juos skeletuodami ir daro di-
delę žalą medelynuose, želdiniuose ir žėliniuose. Generacija įvairi, 
daugeliu atvejų – vienmetė, kai kurių rūšių – dviguba ar net daug-
kartinė. Žiemoja vabalai arba lėliukės. Tuopinis (Melasoma populi 
L.), drebulinis (M. tremulae Steph.) lapgraužiai pažeidžia tuopų, 
drebulių ir ypač dažnai – karklų, alksninis (M. aenea L.), mėlynasis 
alksninis (Agelastica alni L.) – alksnių lapus (5.33. pav.).

Gumbavapsvės (Cynipoidae) kenkia sudarydamos galus, ku-
rių viduje gyvena visą vystymosi ciklą. Jiems sudaryti medžiai iš-
eikvoja daug maisto medžiagų, todėl sumažėja prieaugis. Lapai 
nustoja vegetuoti ir prieš laiką nukrenta. Kenkia dažniausiai jau-
niems medeliams. Miškuose labiausiai paplitusios: ąžuolo obuo-
liškoji gumbavapsvė (lapų viršutinėje pusėje susidaro į obuoliuką 
panašūs iki 20 mm skersmens rausvi galai); spurginė gumbavap-
svė (galai stambūs, apie 1,5 cm, labai panašūs į apynių spurgus); 
šakninė gumbavapsvė (ant plonų šaknų galai rutuliški, apie 1 cm 
skersmens, dažnai susiliejantys; ant šakučių – dideli (iki 5 cm), 
standūs, geltoni, vėliau rudi, rutuliški, susidarę iš pumpurų); kū-
giškoji gumbavapsvė (galai ant jaunų šakučių ar vilkūglių kūgiški, 
pilkšvai rudi, su išilginėmis vagutėmis); vynuoginė gumbavapsvė 

5.33 pav.  Mėlynasis alksninis lapgraužis: a – patinėlis; 
b – patelė; c – vabalų (viršuje) ir lervų (dešinėje) 
pažeidimai; d – jauna lerva; e – suaugusi lerva 
(Атлас насекомых..., 1974)   
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(galai apatinėje lapų pusėje sultingi, pusiau permatomi, žali, plo-
nais kraštais ir plokščiu pakilusiu centru (4–6 mm), gumbeliai su 
rudais, styrančiais kuokšteliuose plaukeliais, po 20–30 ant lapo); 
monetinė gumbavapsvė (galai 1,3–2,1 mm skersmens, storesni pa-
kraščiuose ir įdubę centre). 

Kovos priemonės – galų naikinimas rudenį, kai jie nukrenta su 
lapais. Norint apsaugoti nuo gumbavapsvių ypač vertingus želdi-
nius, galima kiaušinėlių dėjimo metu panaudoti kontaktinius, o 
lapų skleidimosi metu – sisteminius insekticidus.

Iš erkių pavojingiausia voratinklinė eglinė erkutė (Tetranychus 
ununguis Jacobi.). Pažeistų eglaičių spygliai ištisai padengti pilku vo-
ratinkliu, kuriame yra smulkių, spyglius čiulpiančių erkių (5.34 pav.).

Pakenkti spygliai ruduoja ir nukrenta, medeliai apsilpsta, daž-
nai nudžiūva. Lietuvoje dažnoka. Taip pat paplitusios Eriophes 
genties erkutės, mintančios kriaušių (E. piri), alksnių (E. alni), lie-

5.34 pav.  Eglinės voratinklinės erkutės patelė, patinėlis, nimfa, kiaušinėlis ir jų apnik-
ta eglaitė (http://ipm.ncsu.edu/AG189/html/Spruce_Spider_Mite.HTML;  
http://entomology.osu.edu/bugdoc/Shetlar/factsheet/christmasstree/spru-
ce_spider_mite.htm)

pų (E. tiliae) lapais. Jų mitybos vietose ant lapų susidaro įvairios 
formos gumbelių, veltinėlių, tačiau didesnę žalą daro serbentinė 
erkutė (E. ribi), sukelianti juodųjų serbentų žiedpumpurių mumifi-
kaciją. Nuo erkių, esant reikalui, naudojami akaricidai.

Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų pažeistų ir naujai formuo-
jamų medynų rezistentiškumui kenkėjams padidinti, be 5.4 skyriuje 
nurodytų profilaktinių apsaugos priemonių, rekomenduojama:

- biologinės įvairovės didinimas, entomofagų priviliojimas ir ap-
sauga;

- pušynų gyvybingumo ir atsparumo stiprinimas veisiant miš-
rius želdinius. Pvz., degraduotuose brukniniuose miško tipuo-
se (Nabl) rekomenduojama mišrinti pušis (P) su beržais (B) 
schema: 4–5 eilės P ir 1 eilė B, o nedegraduotuose – 6–7 eilės 
P ir 1 eilė B; brukniniuose-mėlyniniuose (kadangi beržai auga 
sparčiau nei pušys) – 9–12 eilių P ir 2 eilės B. Dirvožemio der-
lingumui didėjant, taikomos platesnės pušų juostos. Optima-
li beržų priemaiša jaunuolynų formavimosi fazėje – 25 proc., 
kartynų amžiuje – 15 proc. Neturtingose dirvose medynų at-
sparumas didinamas į tarpueilius sėjant lubinus (praturtina 
dirvą azotu, paveikia fiziologinius spyglių procesus, didina 
sakų išsiskyrimą, užtamsina dirvą, žydėjimo metu privilioja 
entomofagus);

- mišrių, įvairiaamžių, sudėtinių, susivėrusių medynų veisimas. 
Jie atsparesni šviesą ir šilumą mėgstantiems vabzdžiams, vi-
siškai ir darniai išnaudoja aplinkos veiksnius, sukoncentruo-
ja daugiausia naudingų organizmų, todėl biologiškai pakan-
kamai atsparūs. Į medyno sudėtį reikia įtraukti medžių rūšis, 
kurios tame rajone mažiausiai pažeidžiamos spyglius ir lapus 
graužiančių kenkėjų, taip pat rūšis, neigiamai veikiančias 
kenkėjus, bei formas, kurių fenologija nesutampa su kenkėjo 
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(ankstyvosios formos ąžuolai labiau nukenčia nuo ąžuolinio 
lapsukio, ankstyvosios formos eglės – nuo verpiko vienuolio). 
Medynų atsparumą didina įveistas krūmų trakas, pridengian-
tis paklotę, trukdantis drugių patelėms skraidyti ir dėti kiauši-
nėlius. Krūmai vilioja paukščius ir naudingus vabzdžius.

Apie apsaugos priemonių būtinumą ir jų vykdymo laiką spren-
džiama pagal rekognostinio ir detalaus stebėjimo duomenis. Kovos 
priemonės projektuojamos, jeigu kenkėjų staigiai padidėja, o juos 
entomofagai ir ligos pažeidžia labai nedaug (mažiau kaip 30 proc.). 
Reikia atsižvelgti ir į būsimo nugraužimo laipsnį. Jeigu kenkėjų dau-
ginimosi koeficientas didelis, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavi-
mus, spyglius ir lapus graužiantys kenkėjai naikinami, kai vidutinė 
spygliuočių medyno defoliacija – daugiau kaip 30 proc., lapuočių – 
daugiau kaip 50 proc., arba toks pažeidimas prognozuojamas pagal 
detalios apskaitos duomenis. Didelio kenkėjų gausumo atvejais, kai 
židiniai nedideli, naudojami paprasčiausi kovos būdai: kiaušinėlių 
dėčių rinkimas, aptepimas, toksiniai žiedai, kenkėjų susikaupimo 
vietų nupjaustymas ar nukratymas, surinkimas ir sunaikinimas.

Kovojant su spyglius ir lapus graužiančių drugių būrio kenkė-
jais rekomenduojami bakteriniai preparatai „Foray 48B“, „Foray 
76B“, kurių veiklioji medžiaga – bakterijos Bacillus thuringiensis 
var. Kurstaki.

Insekticidai naudojami nuo spyglius ir lapus graužiančių kenkė-
jų, kai jie yra I–II ūgio lervų ar vikšro stadijos. Darbų pradžia turi 
sutapti su jų išsiritimu iš kiaušinėlių. Nedidelius plotus ar neaukš-
tus (iki 15 m) medynus galima apipurkšti traktoriniu purkštuvu. 
Dideli (500 ha ir didesni) plotai purškiami pasitelkus aviaciją. 

Cheminius insekticidus galima naudoti ir esant kitai kenkė-
jų fazei: nuo suaugėlių (grambuolių, straubliukų, lapgraužių) jų 
papildomo maitinimosi metu, kiaušinėlių (aptepti dėtis). Būtina 
griežtai laikytis darbo saugos reikalavimų.

5.3.4.  Miško želdinių ir žėlinių sanitarinės būklės 
tyrimas

Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažei-
dimų miškui apskaitos tvarką, kriterijus pažeidimams registruoti 
miškuose bei miško medelynuose, pažeidimų ploto nustatymą ir 
tvarką, kuria vadovaujantis registruojami pažeidimai, padaryti 
valstybiniuose ir privačiuose miškuose bei miško medelynuose, 
reglamentuoja  Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu 
tvirtinamas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų pa-
darytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašas, aplinkos 
ministro įsakymu tvirtinamos Miško sanitarinės apsaugos taisy-
klės ir kiti teisės aktai.

Miško želdinių ir žėlinių patologijos tyrimų tikslas – nustatyti 
želdinių ir žėlinių sanitarinę būklę, išaiškinti ir kokybiškai įver-
tinti atsirandančius kenksmingų miškui organizmų masinio dau-
ginimosi židinius. Jais galima techniškai ir ekonomiškai pagrįsti 
profilaktines ir naikinamąsias miško apsaugos priemones. Patolo-
gijos tyrimai vykdomi dviem metodais: rekognostiniu ir detaliuo-
ju. Dažniausiai rekognostinis ir detalusis tyrimai sujungiami.

Rekognostinio tyrimo tikslas – miškų sanitarinės būklės įver-
tinimas, kenkiančių vabzdžių ir ligų sukėlėjų židinių plotų nusta-
tymas. 

Iki 20 m. amžiaus želdinių ir žėlinių būklė rekognostinio tyrimo 
metu vertinama pagal 4 kategorijas: gera, patenkinama, nusilpę, 
bloga (5.4 lentelė).
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5.4 lentelė. Želdinių iki 20 m. amžiaus būklės vertinimas (Miško patologijos..., 2006) 5.5 lentelė. Želdinių pasiskirstymas pagal sanitarinę būklę

5.6 lentelė. Apsilpusių ir nepatenkinamos būklės želdinių charakteristika

Rodiklis
Būklė pagal kategorijas

I
(gera)

II
(patenkinama)

III
(nusilpę)

IV 
(bloga)

Sausuolių kiekis Pavieniai Iki 10 proc. 10–40 proc. Daugiau kaip 
40 proc.

Apsilpusių ir sau-
somis viršūnėmis 
medžių kiekis

 Iki 10 proc. Iki 20 proc. Daugiau kaip 
20 proc.

Kenkėjų, žvėrių ir 
ligų pažeidimai

Nėra ar pavie-
niai

Pažeista iki 20 
proc. medžių

Gali būti ištisi-
niai ir / ar

Rodiklis Plotas, ha
Plotas (ha/proc.) pagal būklės kategorijas

I II III IV

Kvart.,
sklypas Plotas, ha Amžius

Sanitarinės
būklės kate-
gorija

Žuvimas,
proc.

Žuvimo ir 
apsilpimo 
priežastys

Įvertinamas sausuolių ar pažeistų medžių išsidėstymas:

- pavienis – pavieniai sausuoliai ar pažeisti medžiai;
- grupinis – pažeisti medžiai (sausuoliai) grupėse (iki 10 medžių);
- aikštinis – pažeisti medžiai ar sausuoliai aikštelėse (iki 0,25 ha 

ploto);
- ištisinis – pažeisti, džiūstantys medžiai ar sausuoliai didesniame 

kaip 0,25 ha plote.

Pagal galimybes nustatomos medžių apsilpimo ar žuvimo prie-
žastys (gaisras, šaknų ligos, lajos ar žievės pažeidimai, užpelkėji-
mas, sausra, sanitarinių normų nesilaikymas ir t. t.), pagrindiniai 
kenkėjai ar jų grupės, ligų sukėlėjai, medžių pažeidimo laipsnis 
(procentais ar balais) ir pažeistų medžių kiekis sklype (procentais 
nuo bendro medžių skaičiaus, liemenų kenkėjų ar ligų – m3/ha). 
Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų pažeidimas (defoliacija) nu-
statomas apytikriai: silpnas – pažeista iki 25 proc. lajos, vidutinis 
– 25 –50 proc., stiprus – 50–75 proc., labai stiprus – daugiau kaip 
75 proc. 

Želdiniai, kuriuose pažeisti ar pakenkti medžiai sudaro 10 proc. 
ir daugiau, jei jų plotas viršija 0,1 ha, pažymimi plane kaip židiniai. 
Pagal rekognostinio tyrimo duomenis sudaromos 5.5 ir 5.6 lentelės.

Detalaus tyrimo metu nustatomas kenksmingų organizmų kie-
kis ploto vienete, medyje, pažeidimo laipsnis, įrengiamos apskai-
tos aikštelės, analizuojami modeliniai medžiai. Tyrimų laikas ir 
metodai turi būti suderinti su kenksmingų vabzdžių ar ligų sukė-
lėjų ekologija, jų vystymosi vieta ir trukme. Pavyzdžiui, spyglius 
ir lapus graužiančių kenkėjų apskaitas galima atlikti ir jiems esant 
lajose, ant kamienų, paklotėje.

5.3.4.1.  Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų tyrimas 
Detali spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų apskaita atliekama 

ne mažiau kaip trijuose plotuose (ne mažesniuose kaip 10 ha) du 
kartus per metus. Konkretus apskaitų laikas nustatomas atsižvel-
giant į kenkėjo biologiją taip, kad viena apskaita būtų jo maitini-
mosi (matomi spyglių ar lapų pažeidimai), kita – žiemojimo metu. 
Pagrindinių spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų žiemojanti fazė 
pateikta 5.7 lentelėje.
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5.7 lentelė. Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų žiemojanti fazė (Žiogas, 1998)

5.8 lentelė. Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų skaičius medyje (1 m² paklotės), gre-

siantis 100 proc. spyglių (lapų) nugraužimu (Žiogas, 2007)

Žiemojanti fazė Vabzdžio rūšis

Kiaušinėliai Verpikas vienuolis, rudasis pušinis pjūklelis (žiemojanti populia-
cijos dalis), ąžuolinis lapsukis, žiemsprindžiai

Lėliukės Pušinis sprindis, pušinis pelėdgalvis

Vikšrai Pušinis verpikas (trečiojo ūgio)

Eonimfos ir pronimfos Žvaigždėtasis pjūklelis audėjas, paprastasis eglinis pjūklelis, 
rudasis pušinis pjūklelis (diapauzės apimta populiacijos dalis)

Rūšis
Medžių amžius, m. 1 m² paklotės

10 20 30

Kiaušinėlių skaičius

Verpikas vienuolis 200 400 550

Neporinis verpikas 150 350 550

Karklinis verpikas 200 450 800

Žieduotasis verpikas 300 700 1 100

Lervų skaičius

Pušinis verpikas 70 100 150 40

Žvaigždėtasis pjūklelis 
audėjas 50 90 140 35

Jei pagal rudeninės apskaitos duomenis kitais metais numaty-
tos naikinamosios priemonės, pavasarį būtina atlikti papildomą 
apskaitą, kurios metu įvertinama kenkėjo peržiemojimo sėkmė, 
apsikrėtimas ligomis ir parazitais, sudaroma augalų pažeidimo 
prognozė vegetacijos sezonui. Kadangi spyglius ir lapus graužian-
čių vabzdžių ir rūšinė, ir biologinė įvairovė labai didelė, žemiau pa-
teikiami tik bendrieji detalių apskaitų metodiniai bruožai. Priklau-
somai nuo kenkėjo biologinių ypatybių, gali būti taikomi ir kitokie, 
specifiniai, apskaitos būdai. 

Spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų apžvalgą atlikti galima:
a) pagal spyglių, lapų nugraužimą, lervas ar jų ekskrementus, 

įrengiant smėlio, paklodėlių, dėžučių ar lipnių plokštelių apskai-
tos aikšteles. Gegužės–birželio mėnesiais – pušinio pelėdgalvio, 
verpiko vienuolio, rudojo pušinio pjūklelio, žvaigždėtojo pjūklelio 
audėjo, ąžuolinio lapsukio, žiemsprindžio; gegužės–birželio ir rug-
pjūčio–rugsėjo mėnesiais – paprastojo pušinio pjūklelio;

b) pagal suaugėlius naudojant šviesos, feromonines gaudykles. 
Balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje – pušinio pelėdgalvio; ge-
gužės mėnesį – žvaigždėtojo pjūklelio audėjo; gegužės ir rugpjūčio 
mėnesiais – paprastojo pušinio pjūklelio; liepos mėnesį – ąžuolinio 
lapsukio; liepos–rugpjūčio mėnesiais – verpiko vienuolio, nepori-
nio verpiko; rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais – rudojo pušinio pjūkle-

lio; spalio–lapkričio mėnesiais – žiemsprindžių.
Spyglius ir lapus graužiančių vabzdžių apskaitos atliekamos 

medžių lajose, ant kamienų ir paklotėje.

Vabzdžių apskaita lajose vykdoma nukratant juos ant patiesa-
lų ar, nuvalius paklotę, smėlio aikštelėse lajos projekcijos ribose, 
nupjaunant ir nuleidžiant modelinius medžius ar šakas ant tokių 
pat aikštelių ar patiesalų. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vabz-
džių nukratymo nuo šakų metodas mažiau rezultatyvus, lyginant 
su modelinių šakų metodu.

Labiausiai paplitęs modelinių šakų metodas. Iš lajos vidurio nu-
pjaunama viena pirmos eilės modelinė šaka. Jei pirmos eilės šakos 
skersmuo prieš spyglius arba lapus viršija 2 cm, pjaunama antros 
eilės šaka. Suskaičiuojami ten esantys vabzdžiai ir nustatomas jų 
ekologinis tankis pagal tos šakos spyglių ar lapų svorį, numatoma 
medyno spyglių ar lapų nugraužimo grėsmė (5.8 lentelė).
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Patelių lėliukių skaičius

Pušinis pelėdgalvis 6 12 16 4

Pušinis sprindis 10 15 24 6

Paprastasis pušinis pjūklelis 20 35 55 13

Rudasis pušinis pjūklelis 25 45 70 17

Ąžuolinis lapsukis 10 35 50 –

Mažasis žiemsprindis 4,5 12 25 5

Didysis žiemsprindis 2,3 6 12 2,5

Prognozuoti būsimo nugraužimo dydį pakanka vidutinio kiau-
šinėlių, lervų ar lėliukių skaičiaus 1 medžiui. Kadangi apskaitų 
metu lajose būna įvairių ūgių lervų, jų nugraužimo grėsmę galime 
įvertinti ir kitu būdu. Tai labai aktualu norint patikslinti rudeni-
nes apskaitas ir planuojamų apsaugos priemonių (pvz., insekticidų 
naudojimo) apimtį. Šiam tikslui nuo modelinio medžio iš viršuti-
nės, vidurinės ir apatinės lajos dalių reikia nupjauti ar nukirpti po 
tris 0,5–1 m ilgio šakas ir jas numesti (nuleisti) ant medžiaginio 
ar polietileninio patiesalo. Jei medyną žaloja kolonijomis gyve-
nantys vabzdžiai (paprastasis ir rudasis pušiniai pjūkleliai), reikia 
suskaičiuoti medžio šakas su kolonijomis ir tokio pat dydžio šakas 
be kolonijų. Vidutinis vikšrų skaičius 1 000 spyglių koreguojamas 
atsižvelgiant į šakų su vabzdžių kolonijomis ir be jų santykį. Jei 
dalis lervų yra ant storų šakų ar kamienų, tai vidutinis vabzdžių 
skaičius nustatomas proporcingai šakų, esančių toje zonoje, kie-
kiui. Suskaičiuojami visi nupjautų šakų spygliai (lapai) ir kenkėjų 
lervos, suskirstant jas rūšimis ir ūgiais. Lervų galvų plotis pagal jų 
ūgį pateikiamas 5.9 lentelėje.

Medyno sklype bendras lapų ir spyglių nugraužimas prognozuo-
jamas susumavus visų kenkėjų rūšių lervų pagal ūgius numatomus 
nugraužimus (5.10 lentelė). 

5.9 lentelė. Pagrindinių spyglius ir lapus graužiančių kenkėjų lervų galvų plotis pagal 

ūgį (Miško patologijos..., 2006)

5.10 lentelė. Spygliais ir lapais mintančių vikšrų skaičius, kuriam esant gresia 100 

proc. defoliacija (Miško patologijos..., 2006)

Kenkėjas
Lervos ūgis ir galvos kapsulės plotis, mm

I II III IV V VI VII

Paprastasis pušinis pjūklelis 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2

Rudasis pušinis pjūklelis 0,6 0,8 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3

Žvaigždėtasis pjūklelis audėjas 0,9 1,1 1,5 1,8 2,2 2,7

Pušinis pelėdgalvis 0,4 0,7 1,4 2,1 3,0

Verpikas vienuolis 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Pušinis sprindis 0,3 0,6 1,2 1,9 2,6

Pušinis verpikas 1,2 1,6 2,2 2,7 3,6 4,3 6,0

Ąžuolinis lapsukis 0,3 0,5 0,7 1,0 1,7

Mažasis žiemsprindis 0,3 0,5 0,7 1,2 1,8

Neporinis verpikas 0,6 1,2 2,2 3,2 4,4 6,0

Eglinis pjūklelis 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3

Rūšies pavadinimas
Vidutinis vikšrų skaičius pagal ūgius 1 000 pušų spyglių 

(100 ąžuolo lapų)

I II III IV V VI VII

Pušinis verpikas 5,1 3,3 2,2 1,6 1,2 1,2 2,1

Verpikas vienuolis 35,5 22,1 14,2 9,9 8,2 10,4 –

Pušinis pelėdgalvis 21,1 12,3 7,6 5,5 6,5 – –

Pušinis sprindis 50,5 29,5 18,4 18,2 15,6 – –

Paprastasis ir rudasis pušiniai 
pjūkleliai 62,5 50,0 41,2 37,2 35,3 44,1 –
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Žvaigždėtasis pjūklelis audėjas 27,8 22,3 18,3 16,5 15,7 19,6 –

Neporinis verpikas 6,5 6,1 4,1 3,0 2,0 3,6 –

Mažasis žiemsprindis 208,3 131,6 106,4 84,8 100,0 – –

Ąžuolinis lapsukis 208,0 130,0 105,0 84,0 98,0 – –

Pakenkimo prognozė apskaičiuojama palyginus esamą lervų 
skaičių su skaičiumi, kuris gresia 100 proc. defoliacija. Pagal aps-
kaitų duomenis sudaromas žemėlapis, pažymint pažeistus medy-
nus: silpnai (iki 25 proc.), vidutiniškai (26–50 proc.), stipriai (51–
75 proc.), labai stipriai (daugiau kaip 75 proc.). 

Ant kamienų skaičiuojamos verpiko vienuolio kiaušinėlių dė-
tys, žiemsprindžių patelės rudenį, pušinio verpiko ir verpiko vie-
nuolio patelės, verpiko vienuolio vikšrai, pavasarį lipantys į lajas. 
Nugraužimo prognozė parengiama pagal kritinių skaičių lenteles 
(5.8 lentelė). 

Verpiko vienuolio apskaita pušynuose vykdoma apžiūrint prie-
kelminę kamienų dalį (iki 1,5 m aukščio). Dėtys būna po žiauberės 
atplaišomis. Eglynuose verpikas vienuolis kiaušinėlius deda ant 
viso kamieno, todėl apskaitai reikia pjauti modelinius medžius. 
Nupjauti medžiai padalijami į 3 dalis, kurių viduryje dedama po 
vieną 0,2 m ilgio paletę. Suskaičiuojamos kiaušinėlių dėtys ir jų 
kiekis medyje. Vidutinis kiaušinėlių skaičius dėtyje apskaičiuoja-
mas išanalizavus iki 50 dėčių sklype.

Žiemsprindžių gausa nustatoma rudenį pagal lipančias kamie-
nais pateles, naudojant specialias gaudykles ar klijų juostas. Pa-
telių vidutinis vislumas nustatomas išanalizuojant iki 50 patelių 
židinyje. 

Klijų juostos ar specialios gaudyklės naudojamos skaičiuojant 
pavasarį kamienais lipančius pušinio verpiko ir verpiko vienuolio 
(pušynuose) vikšrus.

Paklotėje skaičiuojami kenkėjai, kurie ten praleidžia dalį gyve-
nimo. Rudenį skaičiuojami pušinio verpiko vikšrai, paprastojo puši-
nio pjūklelio kokonai, pjūklelių audėjų nimfos, pušinio pelėdgalvio, 
pušinio sprindžio lėliukės, liepos–rugpjūčio mėn. – žiemsprindžių 
lėliukės, rudojo pušinio pjūklelio kokonai. Jie turi būti įvertinti 
pagal sveikatingumą. Reikia suskaičiuoti ir parazitinių vabzdžių, 
pvz., tachinų, puparijus. Apskaitos aikštelių dydis priklauso nuo 
kenkėjo dydžio: 30 mm ir didesnių kenkėjų apskaitų aikštelės ne-
turėtų viršyti 0,5 m2, 10–29 mm – 0,25 m2, mažesnių – 0,125 m2 
ploto. Kokiame gylyje atlikti apskaitas, priklauso nuo kenkėjo. 
Aikštelių skaičius 1 ha priklauso nuo duomenų dispersijos ir no-
rimo apskaitos tikslumo. Rastų kenkėjų skaičius perskaičiuojamas  
1 m2 ir medžiui, nustatomas ekologinis tankis, pagal kurį galima nu-
matyti medžių spyglių ar lapų apgraužimo grėsmę (žr. 5.8 lentelę). 

5.3.4.2.  Medelynų ir želdinių šaknų kenkėjų tyrimas 
Medelynų sanitarinė būklė tiriama per vegetacijos periodą 3 kar-

tus: nutirpus sniegui, sėkloms sudygus ir rudenį – rugsėjo–lapkričio 
mėn. Rekognostinio tyrimo metu nustatoma sodmenų būklė, kenkė-
jų ir ligų kiekis, pažeidimų pobūdis. Detalūs tyrimai vykdomi tyrimų 
aikštelėse, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 proc. tiriamojo ploto. 

Medelynams ir miško želdiniams skirtuose plotuose pirmiau-
sia turi būti ištirti šaknų kenkėjai. Ypatingas dėmesys skiriamas 
specializuotiems kenkėjams – grambuoliams, kurkliams, pelėd-
galviams, spragšiams. Tyrimai vykdomi antroje vasaros pusėje. 
Tai atliekama miško želdiniuose ir žėliniuose iki jų susivėrimo, 
jei jie masiškai džiūsta ar kitais atvejais. Jei tyrimas atliekamas 
anksčiau, į tai reikia atsižvelgti darant išvadas. Duobių gylis pri-
klauso nuo maksimalaus gylio, kuriame dar randama kenkėjų. 
Todėl pirmoji duobė iškasama iki 1 m gylio. Visos kitos duobės 
kasamos tik iki gylio, kuriame dar aptinkama kenkėjų (paprastai 
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40–60 cm). Kasant duobę pirmiausia nuimama ir išardoma velė-
na. Vėliau žemė imama iš duobės sluoksniais (maždaug po 10–  
15 cm), peržiūrima (persijojama), išrenkamos visos lervos, lė-
liukės ir vabzdžių suaugėliai. Iškasus iki reikiamo gylio, duobė 
palaipsniui užpilama, dar kartą peržiūrint ir išrenkant anksčiau 
nepastebėtas lervas. Lervos suskaičiuojamos, nustatoma rūšinė 
sudėtis, ūgis. Atkreipiamas dėmesys į tuoj besinersiančias lervas 
(nustatant jų ūgį), lervų būklę (sveikos, parazituotos, ligotos, žu-
vusios).

Grambuolių masinio kenkimo židiniuose detalius tyrimus rei-
kia atlikti kasmet. Jų tikslas – gauti informacijos apie dirvų už-
krėstumą grambuoliais, spragšiais ar kitais medelių ir krūmų 
šaknimis mintančiais vabzdžiais, nustatyti jų grėsmę, masinio 
skraidymo kalendorius, siekiant pagrįsti apsaugos priemones, su-
daryti išplitimo suvestines ir židinių žemėlapius. Detalią apskai-
tą turėtų atlikti miškų urėdijų specialistai. Apskaitų duomenis ir 
šaknis graužiančių kenkėjų lervas reikėtų pristatyti į Valstybinės 
miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrių kenkėjų rūšinei 
sudėčiai, amžiaus struktūrai, sveikatingumui ir kitiems rodikliams 
nustatyti. Pagal šiuos duomenis rekomenduojamos konkrečios 
priemonės. Apskaitos (rugpjūčio 15 d.–rugsėjo 30 d.) turi būti 
vykdomos:

- plotuose, kurie numatomi medelynams, sėklinėms miško me-
džių plantacijoms prieš jų įveisimą;

- buvusiose žemės ūkio naudmenose ir ne miško žemėse prieš 
metus iki jų apželdinimo;

- kirtavietėse, miško aikštėse prieš metus iki jų apsodinimo, bet 
tik tose vietose, kur užregistruoti grambuolių židiniai;

- retuose medynuose, taip pat po spyglių nugraužimo, ypač jei 
gegužės mėnuo šaltas (dauguma kiaušinėlių gali būti sudėti 
po lajomis).

Pavasarį (balandžio–gegužės mėn.) apskaitos tikslinamos. 
Plotuose, skirtuose medelynams, sėklinėms miško medžių 

plantacijoms, kasama 1,0x0,5 m 10 duobių/ha, kituose plotuose –  
6 duobės/ha, išdėstant jas tolygiai visame plote. Gylis priklauso 
nuo lervų tūnojimo gylio (dažniausiai – iki 0,5 m). Surinktos ler-
vos iki apibūdinimo laikomos valgomosios druskos tirpale. 

Nustatomas grambuolių (ir kitų kenkėjų) vidutinis skaičius 
(vnt./m2) ploto vienete ir pasiskirstymas tiriamame plote, popu-
liacijos struktūra, suaugėlių skraidymo metai ir kt. (5.11 ir 5.12 
lentelės).

Jeigu lervų skaičius viršija nurodytąjį 5.13 lentelėje, būtina tai-
kyti ūkines ar chemines priemones, atsižvelgiant į ekonomines, 
gamtosaugines sąlygas ir galimų nuostolių dydį.

5.11 lentelė. Želdinių pasiskirstymas pagal sanitarinę būklę

5.12 lentelė. Grambuolių lervų galvų kapsulių plotis (Gavelis, 1969)

Grambuolio vystymosi fazė ir 
stadija

Skaičius duobėje Skraidymo metai

          vnt.           proc.           buvę           kiti

Grambuolio rūšis
Lervų galvų vidutinis plotis pagal ūgį (mm)

I II III

Paprastasis ir miškinis grambuoliai 2,5 4,0 6,5

Vasarinis grambuolys 2,6 3,2 4,5

Margasis grambuolys 2,7 5,2 9,5

Grikinukas 1,4 1,8 2,8

Žiedinis grambuolys 1,3 2,2 3,5

Naktinis grambuolys 0,8 1,9 2,7
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5.13 lentelė. Leistinas grambuolių skaičius dirvos 1 m2(Miškų sanitarinės apsaugos 

taisyklės, 2007)

Paprastasis ir miškinis 
grambuoliai

Vasarinis 
grambuolys

Naktinio, žiedinio 
grambuolių, 

grikinuko lervos1 m. 
lerva

2 m. 
lerva

3 m. 
lerva, 

lėliukė,
imago

1 m. 
lerva

2 m. 
lerva

Medelynai 2 2 2 2 2 6

Nb – žaliašiliai ir mišrūs miškai 10 8 6 20 16 60

Nc – šilagiriai 6 4 4 12 10 60

Nae, Na – sausi šilai 2 2 2 4 4 30

Priemolis 10 8 6 20 16 60

Priesmėlis 6 4 4 12 10 60

Smėlis 2 2 2 4 4 30

Plyniesiems ir neplyniesiems pagrindiniams kirtimams skirtų 
medynų (tik plotuose, kuriuose registruojama grambuolių pažei-
dimų) kirtimo laikas derinamas su grambuolių masinio skraidymo 
metais.

5.3.4.3.  Jaunų miško želdinių ir žėlinių patologijos  
tyrimas 

Jei jaunų želdinių ir žėlinių būklė remiantis rekognostinio tyri-
mo duomenimis bloga, vykdomas detalus tyrimas. Tuo tikslu bare-
liuose (po 2–5 barelius kiekvienam 10 ha tiriamojo ploto, po 100 
medelių kiekviename barelyje) medžiai suskirstomi į: sveikus, pa-
kenktus kenkėjų (vabzdžių, laukinių žvėrių, paukščių), pažeistus 
ligų, nusilpusius, išdžiūvusius. Esant reikalui, analizuojami mode-
liniai medeliai ir šaknys. Nustatomos medelių nusilpimo priežas-
tys, kenkėjų ir ligų rūšinė sudėtis.

Miško jaunuolynų spyglius ir lapus graužiančių bei šaknų ken-
kėjų ir ligų tyrimą galima vykdyti pagal metodikas, aprašytas 5.2.3 
ir 5.3.4 skyriuose. Specifiniai tyrimai vykdomi, kai norima įvertin-
ti pušinių žievėblakių, Hylobius genties straubliukų, ūgliagraužių, 
pušinių ūgliasukių ar kitų ligų pažeidimus.

Per rekognostinį tyrimą išaiškintame pušinės žievėblakės pa-
kenkimo židinyje įvertinama ne mažiau kaip 100 medelių, priski-
riant juos vienai kuriai kategorijai (Валента, 1968): 

1 – sveiki, labiausiai perspektyvūs (spygliai išsilaiko ant 3–4 
viršūninių menturių);

2 – apsilpę, perspektyvūs (žali spygliai tik viršūninėje menturė-
je, kiti – pageltę, 1,5 karto trumpesni už pirmos kategorijos 
pušaičių spyglius);

3 – mažai perspektyvūs (pušys blogai auga, beveik visi spygliai 
pageltę, labai trumpi, prigludę prie ūglių);

4 – neperspektyvūs (viršūnės sausos, spygliai ir ūgliai trumpi);
5 – sausuoliai (džiūstantys ar nudžiūvę medeliai, spygliai 

trumpi, pageltę ar nurudę).

Nustatant žievėblakių kiekį, jos skaičiuojamos po pušaičių žie-
vės atplaišomis: 5–7 metų – ant viso kamieno, 8–14 metų – ant 6–7, 
15–20 metų – ant 7–10 menturių. Išmatuojamas apžiūrėto medžio 
paviršiaus plotas. Detaliajai modelinio medžio analizei parenkamas 
medis iš „sveikų“ kategorijos, po žievės atplaišomis, ant kiekvienos 
menturės atskirai suskaičiuojamos pušinės žievėblakės. Jos suren-
kamos į mėgintuvėlį, po to laboratorijoje analizuojama populiacijos 
struktūra – nustatomas lervų ūgis, suaugėlių lytis, patelių forma 
(trumpasparnė, ilgasparnė). Pagal 5.14 lentelę apibūdinama želdi-
nių ir žėlinių būklė pušinės žievėblakės židinyje.
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5.14 lentelė. Želdinių ir žėlinių būklė pušinės žievėblakės židinyje

5.17 lentelė. Želdinių ir žėlinių būklė ūgliagraužių židinyje

5.15 lentelė. Pušinės žievėblakės skaičius skirtingos būklės medžiuose

5.16 lentelė. Pušinės žievėblakės populiacijos sudėtis židinyje

Barelio 
Nr.

Želdinių ir 
žėlinių charak-
teristika (rūšis, 
amžius ir kt.) 

Iš viso 
medžių

Iš jų pagal būklės kategorijas 

1 2 3 4 5

vnt. % vnt. % vnt. % vnt. % vnt. %

Barelio 
Nr.

Želdinių ir žėlinių 
charakteristika 
(rūšis, amžius)  

Iš viso medžių, 
vnt./proc.

Iš jų pagal būklės kategorijas 

1 2 3 4

vnt. % vnt. % vnt. % vnt. %

Modelinio 
medžio 
Nr.

Medžio 
vieta 
sklype

Būklės ka-
tegorija

Paletės 
plotas, 

dm2

Žievėblakių skaičius paletėje Žievėblakių 
skaičius me-

dyje, vnt.vnt. vnt./dm2

Ištirta 
individų, 

vnt.

Individų skaičius, vnt./proc.

Pirmųjų metų karta Antrųjų metų karta

Kiaušiniai
Lervos

Patinai
Patelės

1–2 ūgio 3 ūgio Ilgasparnės Trumpasparnės

Žievėblakių skaičius skirtingos sanitarinės būklės kategorijos 
medžiuose įvertinamas pagal 5.15 lentelę. Padaromos išvados 
apie labiausiai užpultus medžius. Ištyrus modelinius medžius, 
daromos išvados apie pušinės žievėblakės apsigyvenimo medyje 
vietą.

Apskaičiuojamas absoliutus pušinės žievėblakės populiacijos 
tankis (vnt./ha, vnt./m2). Ekologinis tankis perskaičiuojamas vie-
netais vienam medžiui. Absoliutus skaičius nustatomas iš atskirų 
kategorijų medžių santykio ir bendro jų kiekio (vnt./ha) židiny-
je, išvedus svertinį vidurkį. Laboratorijoje išanalizavus surinktų 
vabzdžių populiacijos struktūrą, pagal 5.16 lentelės duomenis da-
romos išvados apie pušinės žievėblakės populiacijos būklę, nusta-
tomi suaugėlių skraidymo metai.

Ūgliagraužių apskaita atliekama balandžio–gegužės mėn. 
pušų želdiniuose ir žėliniuose iki jų susivėrimo. Apžiūrimi ne 
mažiau kaip 25 medeliai, suskaičiuojami viršūninėse menturėse 
esantys vikšrai, nustatomas medelių pažeidimas pagal kategori-
jas:

1 – normalūs (liemuo tiesus, aiškus centrinis ūgis, auga ir vys-
tosi gerai);

2 – išsikreivinę (turi vieną arba dvi viršūnes, susidariusias iš 
šoninių šakų, liemuo išsikreivinęs, auga gana gerai, pers-
pektyvūs);

3 – krūmiški (neturi aiškios viršūnės, o jeigu ji pradeda for-
muotis iš šoninių šakų, tai ūgliagraužių vėl sunaikinama, 
liemuo kreivas, auga lėtai, mažai perspektyvūs);

4 – šliaužiantys (neturi aiškaus liemens ir viršūnės, šakos drie-
kiasi žemės paviršiumi).

Želdinių ir žėlinių būklė ūgliagraužių židinyje apibūdinama 
5.17 lentelėje. 
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Apskaičiuojamas ūgliagraužių kiekis atskirų būklės kategorijų 
medeliuose (5.18 lentelė). Vidutinis medelių pažeidimo laipsnis 
tiriamame židinyje apskaičiuojamas išvedus svertinį vidurkį.

Hylobius genties straubliukų apskaita atliekama šviežiose 
kirtavietėse (2 paskutiniųjų metų) ir gretimuose plotuose įveis-
tuose 2–7 metų želdiniuose ir žėliniuose. Medeliai skirstomi į: 

1 – nepažeistus; 
2 – silpnai pažeistus (ant stiebelių pavienės žaizdos); 
3 – vidutiniškai pažeistus (žaizdų daug, bet jos nesusilieja ir 

užpiltos sakais); 
4 – stipriai pažeistus (ištisinės, sakais neužlietos žaizdos).

Galimi ir kiti pažeidimai: pagraužti spygliai (dalies spyglių pa-
matai pagraužti ir spygliai nukrenta, tačiau medeliai išlieka gy-
vybingi); apgraužti pumpurai (prie pamato jie stipriai apgraužia-
mi ir nukrenta, tačiau medeliai išlieka gyvybingi). Labai dažnai 
straubliukų židiniuose randami visi trys pažeidimo tipai. 

Želdinių ir žėlinių būklė straubliukų židinyje apibūdinama 5.19 
lentelėje. Vidutinė medelių būklės kategorija (pažeidimo laipsnis) 
apskaičiuojama kaip svertinis vidurkis.

5.18 lentelė. Medelių charakteristika pagal juose esančius ūgliagraužius

Medelių 
būklės ka-
tegorija

Skaičius barelyje Viršūn. 
menturių            Iš jų su vikšrais

vnt. proc. vnt. vnt. proc.

5.19 lentelė. Želdinių ir žėlinių būklė straubliukų židinyje

Barelio 
Nr.

Želdinių ir žėlinių 
charakteristika
(rūšis, amžius ir kt.) 

Iš viso medžių,
vnt.

Iš jų pagal būklės kategorijas

1 2 3 4

vnt. % vnt. % vnt. % vnt. %

5.4. PROFILAKTINĖS ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ  
     APSAUGOS PRIEMONĖS

Pagrindinės priežastys, mažinančios želdinių ir žėlinių atsparu-
mą patologiniams veiksniams:

- medžių rūšių optimalaus augimo neatitinkančios augavietės;
- netinkamai parinkti atkūrimo ir įveisimo būdai (labai tankūs, 

vienaamžiai, vienos rūšies želdiniai, nekokybiškai pasodinta);
- netinkama želdinių priežiūra ir apsauga ar jos nėra; 
- bloga kirtimo darbų kokybė, biržių šliejimo krypčių ir laiko ne-

silaikymas;
- ne laiku atliekami sanitariniai kirtimai;
- vasarą miške palikta nuo liemenų kenkėjų neapsaugota medie-

na.

Profilaktinės miško apsaugos priemonės taikomos visą miško 
auginimo laiką. Jų tikslas – išauginti produktyvius, nepalankiems 
abiotiniams ir biotiniams veiksniams atsparius medynus. 

 
5.4.1.  Bendrosios nuostatos 
Biologinis medynų atsparumas didinamas:

- miškui želdinti naudojant sveikus, vietinės kilmės, geros ko-
kybės sodmenis, juos tinkamai saugant ir transportuojant;

- parenkant medžių rūšis ir formas, geriausiai atitinkančias kli-
mato ir dirvožemio gruntines sąlygas, atsparumo kenkėjams 
ir ligoms reikalavimus, panaudojant selekciją (sėklų rinkimas 
nuo atspariausių medžių) ir hibridizaciją (atsparių veislių iš-
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vedimas kryžminimo būdu);
- įveisiant atspariausius kenkėjams ir ligoms mišrius įvairiaam-

žius medynus;
- tinkamai laiku ir sistemingai prižiūrint naujai pasodintus žel-

dinius ir mišką, pirmiausia pašalinant visus sergančius, nusil-
pusius ir liemenų kenkėjų apgyvendintus medžius;

- parenkant tinkamą kirtimo sistemą (kirtimo būdas, biržių 
šliejimas, kryptis, plotis ir t. t.), mažinant aikščių perimetrą; 

- kruopščiai vykdant teisės aktų reikalavimus miškuose (želdi-
nių ir žėlinių apsauga nuo vabzdžių ir žvėrių, vėjavartų, vė-
jalaužų, liemenų kenkėjų apniktų ar ligas platinančių medžių 
pašalinimas, užšlamštinimo, suardytų medynų valymas, lai-
ku iš miško išvežama pagaminta mediena ir kt.);

- rekonstruojant medyną, pakeičiant jo sudėtį, panaudojant 
dirvožemį gerinančias priemones; 

- vienaamžių medynų sklypų plotas neturėtų viršyti 6 hektarų. 
Rizikingas vienos rūšies želdinių dideliuose plotuose veisi-
mas: juose plinta šakninės pinties, ūgliagraužių, pušinių žie-
vėblakių, spyglius graužiančių kenkėjų židiniai; 

- siekiant padidinti biologinį pušų želdinių atsparumą spyglius 
graužiantiems kenkėjams, pušinėms žievėblakėms, šakninei 
pinčiai, buvusiuose žemės ūkio naudmenų plotuose, sausuo-
se smėlio dirvožemiuose, karjeruose rekomenduojamas gilus 
(iki 60 cm) dirvos arimas ir mišrių želdinių įveisimas;

- fitopatologiniu požiūriu pušyne teigiama beržų priemaišos 
įtaka: ne tik stabdo šakninės pinties plitimą, bet ir padidina 
pušų produktyvumą, gerina dirvožemio derlingumą, didina 
dirvos biologinį aktyvumą, pagreitina organinių medžiagų 
irimą, iki 20 proc. padidėja pušų šaknų masė. Tačiau teigia-
mas beržų poveikis pastebimas tik tais atvejais, kai jų prie-
maiša neviršija 20–30 proc. (didesnė beržų priemaiša pa-
sireiškia alelopatiniu poveikiu, slopina pušų fotosintezę ir 

džiūsta pumpurai); 
- gyvybingiems ir atspariems medynams sudaryti želdinant 

naudotinos didesnio sakingumo pušys: jos atsparesnės ken-
kėjams ir ligoms. Rekomenduojama rinkti jų sėklas, auginti 
sodmenis ir juos naudoti pažeistuose ar pažeidžiamuose pu-
šynuose;

- atkreipti dėmesį į vidurūšinių formų, atsparių kenkėjams ir 
ligoms, parinkimą. Pvz., paprastosios pušies „gūbriuotosios“, 
„dzūkės“ ir „pašiurpėlės“ formų medžiai labai sakingi ir daug 
atsparesni pušinėms žievėblakėms. Skirtingos kilmės pušų 
želdinius nevienodai pažeidžia spygliakritės sukėlėjas (la-
biausiai pažeidžiami pietų rajonų kilmės). Spygliakritei gene-
tiškai atspari Juodkrantės sengirės pušų populiacija; 

- iškirtus šakninės pinties pažeistus medžius pušynuose, miš-
kas turi būti atkurtas lapuočių medžių rūšimis; 

- atkuriant eglynų kirtavietes, kuriose eglių kelmų su centriniu 
puviniu yra 30 proc. ir daugiau, želdinių sudėtyje turi būti ne 
daugiau kaip 50 proc. spygliuočių medžių rūšių.

5.4.2.  Medynų rezistentiškumo didinimas miško  
kirtimais, biologinėmis ir karantininėmis  
priemonėmis 

Miško atsparumas (rezistentiškumas) ligoms ir kenkėjams didi-
namas laikantis šių reikalavimų:

- plynuosiuose biržiniuose kirtimuose dėl biržių pločio ir kryp-
ties, šliejimo būdo ir laiko neturi pastebimai blogėti būsimų 
želdinių, gretimų medynų sveikatingumas, mažėti jų atsparu-
mas nepalankiems abiotiniams ir biotiniams veiksniams;

- visose kirtavietėse kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, 
jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių 
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kelmo aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens;
- pusamžiuose ir jaunesniuose spygliuočių medynuose, ku-

riuose yra ar gali būti šakninės pinties židinių, visų rūšių kir-
timai vykdomi tik žiemą, kai oro temperatūra žemesnė kaip 
0°C. Vykdant kirtimus ne žiemą (nuo balandžio 1 d. iki spalio  
31 d.) ir besniegėmis nešaltomis žiemomis, nukirstų žalių 
spygliuočių medžių kelmai kirtimo dieną aptepami preparatu 
(pvz., 20 proc. karbamido tirpalu), apsaugančiu nuo šakninės 
pinties infekcijos;

- visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. nepalie-
kama žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skers-
muo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm, ir ne ilgesnių kaip 
1 m, išskyrus panaudotas valksmams ir skirtas medienos kuro 
ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į krūvas; 

- žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušų – nuo 
balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d. per dešimt dienų nuo iškirti-
mo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio 
sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 proc., 
pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba 
kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų kenkėjų ir ligų 
sukėlėjų;

- į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas įmones, 
esančias arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spy-
gliuočių medžių rūšių yra 20 proc. ir daugiau, pakraščio, nuo 
balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama priimti ir laikyti me-
džių liemenų pavojingų kenkėjų užpultą medieną nenulupta 
žieve. 

Didinant medynų biologinį atsparumą, didelę reikšmę turi ug-
domieji kirtimai. Jais formuojami vidutinio tankio, sudėtingi, 
daugiaardžiai medynai, todėl juos vykdant reikia laikytis šių rei-
kalavimų:

- vykdant visų rūšių ugdomuosius kirtimus pirmiausia turi būti 
iškertami liemenų kenkėjų užpulti, ligų sukėlėjų ar mecha-
niškai pažeisti medžiai, sausuoliai ir nusilpę medžiai, kurie 
galimai bus pažeisti; 

- žvėrių pažeistuose eglynuose koreguojami ugdomaisiais kirti-
mais kirstinų medžių atrankos principai: pirmiausia iškertami 
medžiai su platesnėmis nei 5 cm žaizdomis, neatsižvelgiant į 
jų išsivystymo klasę ar vietą medyne; pagal pašalinimo eiliš-
kumą eglės skirstomos taip: medžiai su įsisenėjusiomis vėži-
nėmis žaizdomis, atsilikusio augimo sveiki medžiai, medžiai 
su šviežiomis žaizdomis, medžiai su užgijusiomis žaizdomis;

- labai didelę reikšmę miško patologiniu atžvilgiu turi medynų 
išretinimo laipsnis ugdomųjų kirtimų metu: per tankių jau-
nuolynų praretinimas labai pagerina jų augimą, trukdo susi-
daryti kinivarpų židiniams, sniegalaužoms. Tačiau išretinimas 
iki 0,5 ar iki mažesnio skalsumo spygliuočių medynus veikia 
neigiamai: skatina liemenų kenkėjų židinių susidarymą; 

- pušų želdiniuose, kuriuose yra grambuolių židinių, taikyti tik 
neintensyvius ugdomuosius kirtimus, paliekant ne mažesnį 
kaip 0,7 skalsumą. Stengtis, kad nesusidarytų didesnės miško 
aikštės, kurios dažnai tampa grambuolių rezervaciniais židi-
niais. 

Vykdant pagrindinius kirtimus reikia: 

- kiek galima sumažinti biržių perimetrą, vengti kulisinių ar 
juostomis (kas antra) kirtimų, atsižvelgti į vyraujančių vėjų 
kryptį. Pirmiausia būtina sutvarkyti degavietes, vėjavartas ir 
vėjalaužas bei kitas liemenų kenkėjų galimo gausesnio pliti-
mo vietas;

- grambuolių intensyvaus kenkimo zonose (kai medynuose 
kenkia želdiniams) plynojo kirtimo biržes reikia projektuoti 
prisitaikant prie kenkėjo fenologijos. Apie veikiančius miški-
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nių grambuolių židinius 1–1,5 km spinduliu nevykdyti plynų-
jų kirtimų arba jie turi būti vykdomi 1–2 metai prieš masinį 
suaugėlių skraidymą; 

- nekirsti miško ligų ir kenkėjų židiniuose išlikusių gerai augan-
čių bet kokio amžiaus medžių. Juos reikia paženklinti ir nau-
doti kaip motininius medžius, atkuriant mišką ligų ir kenkėjų 
židiniuose;

- biologinei įvairovei išsaugoti didesnėse kaip 1 ha plynųjų ar 
atvejinių pagrindinių miško kirtimų biržėse palikti ne mažiau 
kaip 7 gyvus medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau kaip 3 būtų 
senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne 
mažiau kaip 3 negyvus medžius 1 ha storesnio kaip 20 cm 
skersmens (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą 
kiekį stuobrių); plynųjų ar atvejinių pagrindinių miško kir-
timų 0,5–1 ha dydžio biržėse palikti ne mažiau kaip 3 gyvus 
medžius (iš kurių ne mažiau kaip 2 būtų senesni arba storesni 
medžiai negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 
2 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens medžius (jeigu 
tokių medžių nėra – stuobrius); biologinei įvairovei svarbūs 
medžiai kirtavietėse paliekami suirti. 

Siekiant išvengti masinio kenkėjų ir ligų plitimo, vykdomi sani-
tariniai kirtimai – miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonė. 
Tai miško kirtimas, kai siekiant išvengti ligų ar miško kenkėjų pli-
timo kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduo-
jami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų 
prevencija. Vykdant sanitarinius kirtimus reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad: 

- per didelis išretinimas mažina medynų atsparumą;
- liemenų kenkėjais apniktus medžius būtina iškirsti (ir medie-

ną pašalinti iš miško su joje besivystančiais kenkėjais) nepai-
sant to, kad jų lajos dar gali būti žalios, žievės gyvoji dalis 

atskirose stiebo dalyse nepakitusi, o nupjautų medžių kelmai 
gali būti ir sveiki;

- IIA grupės miškuose, atlikus atrankinius sanitarinius miško 
kirtimus, turi būti palikta ne mažiau kaip 20 m3/ha (Kuršių 
nerijos miškuose – 5 proc. medynų tūrio) storesnių nei vidu-
tinis medyno skersmuo negyvų medžių, jeigu jų yra ir jei tai 
neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentams. 
Jei tokių medžių nėra, palikti atitinkamą tūrį džiūstančių, 
sumažėjusio gyvybingumo lapuočių medžių. III ir IV grupių 
valstybiniuose miškuose, atlikus atrankinius sanitarinius 
miško kirtimus, įvairių suirimo stadijų negyvi medžiai turėtų 
sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. po kirtimų likusio medyno 
tūrio; jei jų nėra, palikti atitinkamą tūrį džiūstančių, suma-
žėjusio gyvybingumo lapuočių medžių. Paliekant negyvus 
medžius būtina atsižvelgti į darbų saugos reikalavimus, sau-
gumą šalia kelių ir rekreacinėse vietose;

- vykdant plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjo ar sniego 
pažeistuose medynuose, galima nuvažiuoti nuo valksmų.

Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais kertami labai pa-
žeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai arba tokių medžių grupės, 
užimančios mažesnį kaip 0,1 ha plotą, taip pat medžiai ligoms, 
kenkėjams tirti ir apskaityti, ruošiami vabzdžiagaudžiai medžiai, 
vabzdžiagaudė mediena. 

Pušinių žievėblakių židiniuose jie vykdomi vegetacijos metu. 
Šių kirtimų metu iškertami labai pažeisti (medžių augimo sparta 
labai sumažėjusi arba sausas viršūninis ūglis, arba pušys formuo-
ja krūminę lają; po žievės atplaišomis (žiauberimi) randama 7– 
8 vnt./dm2 kenkėjų) ir neperspektyvūs medžiai, medyno skalsumą 
sumažinant iki ne mažiau kaip 0,6. Iškirsti pažeisti medžiai išve-
žami arba sunaikinami kirtimo dieną. 

Žvėrių pažeistuose 30–50 metų eglynuose atrankiniai sanita-
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riniai kirtimai vykdomi irgi iki ne mažesnio kaip 0,6 skalsumo, 
pirmiausia iškertant medžius, kurie turi senas, atviras, sausašo-
nes žaizdas. Eglynai, kuriuose pažeistų eglių yra daugiau kaip  
80 proc. arba kai sveikų eglių skaičius mažesnis kaip 300 vnt./ha, 
kertami plynai. 

Medžiai priskiriami stipriai pažeistiems ir džiūstantiems, jei:

- negrįžtamai pakenkta daugiau kaip 50 proc. spyglių ar dau-
giau kaip 70 proc. lapų; 

- nulaužta arba negrįžtamai nudžiūvę (sužalota) daugiau kaip 
30  medžio lajos; 

- po žieve vystosi pavojingi medžių liemenų kenkėjai;
- medžiai džiūsta nuo grybinių ligų;
- kamieno žaizdų plotis didesnis negu 5 cm arba žaizdos sudaro 

daugiau kaip 25 proc. (eglių – daugiau kaip 10 proc.) medžio 
perimetro (esant einamaisiais metais pažeistam brazdui);

- nuskabyti medžio viršūniniai ir daugiau kaip 50 šoninių ūglių.

Plynaisiais sanitariniais miško kirtimais kertami abiotinių 
veiksnių, ligų ar miško kenkėjų pažeisti medynai, kuriuose kito-
mis miško sanitarinės apsaugos priemonėmis neįmanoma page-
rinti medyno sanitarinės būklės arba kuriuose atlikus atrankinius 
sanitarinius miško kirtimus liktų 0,4 ir mažesnis medyno skalsu-
mas. Vykdomi tuose medynuose, kuriuose pažeisto medyno plotas 
didesnis kaip 0,1 ha ir kitomis miško sanitarinės apsaugos priemo-
nėmis neįmanoma pagerinti medyno sanitarinės būklės, taip pat 
tuose medynuose, kuriuose atlikus atrankinius sanitarinius kirti-
mus liktų 0,4 ir mažesnis medyno skalsumas.

Tarp profilaktinių miško apsaugos priemonių svarbią vietą uži-
ma biologinės priemonės:

- grynuose želdiniuose vabzdžialesiams paukščiams ir entomo-
fagams privilioti veisti nektaringų lapuočių medžių ir krūmų, 
žolinės augalijos remizas (100–200 m2 grupės po vieną 3– 

5 ha pušyno). Remizos įruošiamos miško aikštėse, susida-
riusiose šakninės pinties židiniuose, medienos sandėliavimo 
vietose, elektros trasose. Lietuvos pušynų smėlėtose dirvose 
rekomenduojama sodinti: paprastuosius erškėčius, papras-
tuosius šaltekšnius, juodavaises aronijas, varpotąsias medlie-
vas, vėlyvąsias ievas, vienapiestes ir miškines gudobeles;

- šienaujant pakelėse, pagrioviuose, kvartalinėse linijose re-
komenduojama palikti nenupjautus žolės plotelius. Įveisiant 
arba atkuriant mišką spygliuočių medžių rūšimis, grupėmis 
(ne mažiau kaip 1 proc. želdaviečių ploto) turi būti veisiamos 
nektaringų medžių ir krūmų rūšys; 

- entomofagus pažeistame pušyne privilioja ir dirbtinės slapta-
vietės. Smulkios šakos ir apipuvę rąstai su atšokusia žieve – 
naudingos ksilofaunos rezervacijos ir daugelio entomofagų 
vabzdžių mėgstamos žiemojimo vietos;

- būtina perkelti skruzdėlynus iš būsimų plynųjų kirtimų biržių, 
apsaugoti nuo šernų; 

- paukščių, jų lizdaviečių ir kitų vabzdžiaėdžių gyvūnų apsau-
gai pagrindinius miško kirtimus pradėti rugsėjo ir baigti iki 
kovo 1 d. (kitu laiku miško darbus riboti pagal Miško kirtimų 
taisykles, verta palikti neliestas teritorijas, nedideles bran-
daus miško saleles);

- ugdomaisiais miško kirtimais vasaros pradžioje gali būti su-
naikinama nuo 60 iki 90 proc. lizdų, todėl IV grupės miškuo-
se ir miškuose, kuriems netaikomi Miško kirtimų taisyklių  
69 punkto reikalavimai, jaunuolynų ugdymo kirtimai, me-
dienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birže-
lio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas 
draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. II ir III grupės 
miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos 
ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugo-
mų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuo-
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se, esančiuose nacionaliniuose parkuose, ugdomieji miško 
kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 1 d. 
iki liepos 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais ne-
nustatyta kitaip; 

- vykdant visus miško kirtimus, biržėse būtina palikti medžius, 
kuriuose yra uoksai arba drevės, kitų retųjų paukščių lizdai 
ir prie jų palikti biologinei įvairovei svarbius medžius; atvi-
rai lizdus kraunantiems paukščiams privilioti formuojamo 
medyno sudėtyje sodinti bent 1–2 proc. eglių, vaismedžių 
(miškinių kriaušių, miškinių obelų ir kt.), krūmų (šermukš-
nių, sausmedžių, medlievų ir kt.). Žiemą derėtų pasirūpinti 
zylių, bukučių, lipučių lesyklomis. Vabzdžialesiams paukš-
čiams (pirmiausia grynuose pušynuose) kabinti inkilus. Var-
nėnams ir kuosoms inkilus galima kabinti grupėmis. Atstumai 
tarp inkilų neturėtų būti mažesni nei: bukučio – 150 m, lipu-
čio – 100 m, raudonuodegės – 70 m, didžiosios zylės – 50 m, 
musinukės – 20 m; 

- šikšnosparniams kabinami specialūs inkilai su anga apačioje. 
Reikalinga parama ir kitiems vabzdžiaėdžiams gyvūnams – 
ežiams, kurmiams, barsukams;

- jei iki artimiausio vandens telkinio – daugiau nei 5 km, gyvū-
nams tikslinga įrengti girdyklas (1 vnt. 100 ha) monoželdi-
nių;

- miško želdinius ir žėlinius būtina saugoti nuo graužikų ir 
žvėrių pažeidimų aptveriant tvoromis arba individualiai, 
arba apdorojant repelentais ir kt. būdais.

Iš miško želdinių ir žėlinių profilaktinių apsaugos priemonių 
didelę reikšmę turi karantininės priemonės, kai kartu su į šalį 
įvežamais dideliais sėklų, sodinamosios medžiagos, vaisių, daržo-
vių, medienos kiekiais gali patekti karantininių organizmų: ligų 
sukėlėjų, kenksmingų vabzdžių, erkių, nematodų, taip pat augalų 

rūšių, kurių nėra Lietuvoje arba jie paplitę ribotai. Jų kontrole rū-
pinasi Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio minis-
terijos (www.vatzum.lt). Skiriamas išorinis ir vidinis karantinai.

Išorinis karantinas – priemonės, skirtos gabenamiems iš už-
sienio kroviniams tikrinti. Tikrinami augalai ar jų dalys, augalų sė-
klos, daigai, skintos gėlės, stiebagumbiai, gumbasvogūniai, svogū-
nai, šakniastiebiai, augalų audinių kultūros, kultivuojamų grybų 
grybiena, skiepūgliai, gyvašakės, maistiniai grūdai, vaisiai, dar-
žovės, augalinės kilmės techninė žaliava, mediena, dirvožemis, 
durpės, organinės trąšos, įvairi pakavimo medžiaga. Specialiai 
tikrinamas įvežamų naujų rūšių augalų (arba jų sėklų) ligotumas. 
Jie pasodinami į karantininius medelynus, stebimi. Toliau platinti 
leidžiama tik įsitikinus, kad jie sveiki. 

Eksportuotojas, norėdamas išvežti augalų, augalinių produk-
tų ir kitų objektų, privalo turėti jų fitosanitarinį sertifikatą, kuris 
išduodamas, jei krovinio fitosanitarinė būklė atitinka įvežančios 
šalies reikalavimus.

Privalomuosius fitosanitarijos reikalavimus ir fitosanitarinės 
kontrolės pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos fitosa-
nitarijos įstatymas. Draudžiamų įvežti ir platinti objektų sąrašuo-
se yra ir sumedėjusiems augalams kenkiančių organizmų rūšys: 
ąžuolų vytulio (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), veimutrū-
dės (Cronartium spp.) (ne Europos rūšių), eglių spyglių auksarū-
dės (Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.), pušų ūglių veimutrūdės 
(Endocronartium spp.) (ne Europos rūšių), gleivėtrūdės (Gymnos-
porangium spp.) (ne Europos rūšių), spygliuočių šaknų žiedinio 
puvinio (Inonotus veirii (Murril) Kotlaba et Pouzar), cūgų rūdli-
gės (Melampsora farlowii (Arthur) Daris), japoninių maumedžių 
spygliakritės (Mycosphaerella larici – leptolepis Ito et al.), topolių 
degligės (M. populorum G. E. Thompson) grybinių ligų sukėlėjai, 
Scolytus genties balangraužiai, pernešantys guobų marą, kai kurie 



MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ APSAUGAMIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS580 581

žievėgraužiai bei labai pavojinga visoms pušų rūšims pušies ne-
matoda (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buchere) Nickle 
et al.).

Vidinio karantino uždavinys – neleisti išplisti ligoms šalies 
viduje. Lietuvoje yra 10 regioninių augalų apsaugos ir karantino 
punktų (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, 
Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos), kurie tikrina žemės ūkio 
naudmenas, miško želdinius, augalinės produkcijos sandėliavimo 
ir perdirbimo vietas. Vidinio karantino objektais yra guobų maro 
(Ophiostoma ulmi), ąžuolų vytulio (Ceratocystis spp.), daigų išgu-
limo (Fusarium spp.), spygliuočių ūglių vėžio (Scleroderis lager-
bergi), pušų daigų bakteriozės (Pseudomonas fluorescens), sniegi-
nės spygliakritės (Phacidium infestans) sukėlėjai, brantas (Cuscuta 
europaea). Karantininių objektų kontrolė ir apsaugos nuo jų prie-
monės turi būti visų miškų urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos, 
apsaugos, medelynų specialistų ir miško savininkų nuolatinio 
dėmesio centre. Kol kas karantininėms priemonėms skiriama per 
mažai dėmesio.

5.5. MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ APSAUGA 
     NUO GAISRŲ

Per pastarąjį šimtmetį (1919–2000 m.) Lietuvos miškuose kas-
met kildavo vidutiniškai po 315 gaisrų ir išdegdavo apie 800 ha miš-
ko. Dažniausiai gaisrai kyla spygliuočių (84 proc.), retai – lapuočių 
(8 proc.) medynuose. Daugiausia gaisrų kyla dėl nerūpestingo žmo-
gaus elgesio su ugnimi miške. Apie 41 proc. gaisrų kyla dėl numes-
tos neužgesintos nuorūkos ar degtuko, 25 proc. – deginant sausą 
žolę, 21 proc. – dėl neužgesintų laužų. Valstybinė priešgaisrinių 
priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisri-
nes miško apsaugos priemones, užtikrina miškų apsaugą, todėl miš-
ko gaisrai Lietuvoje padaro mažiau žalos nei daugelyje kaimyninių 
šalių. Šią sistemą sudaro visas kompleksas darbų:

- gaisrų prevencija (visuomenės švietimas, informavimas, rekre-
acinės infrastruktūros plėtra ir kt.);

- medynų atsparumo gaisrams didinimas;
- gaisrų kilimo stebėsenos, jų gesinimo organizavimo ir techno-

logijų tobulinimas;
- gaisrų kilimo prognozė;
- efektyvesnės techninės įrangos, medžiagų ir kt. priemonių įsi-

gijimas.

Miško želdinius ir žėlinius sunaikina ir viršutiniai, ir žemutiniai 
miško gaisrai. Didelį pavojų kelia sausos žolės deginimas, ypač žel-
diniuose, įveistuose žemės ūkyje nenaudojamose, apleistose žemėse.

Miškų priešgaisrinę apsaugą ir elgesį miške reglamentuoja Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Miškų priešgaisrinės 
apsaugos taisyklės ir Aplinkos ministerijos tvirtinamos Lankymosi 
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miškuose taisyklės.
Svarbesnės taikomos želdinių ir žėlinių apsaugos nuo gaisrų 

priemonės:

- profilaktinės perspėjamosios priemonės;
- priešgaisrinės priemonės;
- gaisrų gesinimo priemonės.

Profilaktinės perspėjamosios priemonės apima miško priešgais-
rinės apsaugos propagandą, informavimą, švietimą, gaisrų stebėji-
mo tarnybų organizavimą, poilsiavimo objektų įrengimą, lankytojų 
srautų reguliavimą, elgsenos miške kontrolę ir kt. Gaisrams kilti 
palankiu laikotarpiu įsigalioja daugelis veiklos miške apribojimų 
bei draudimų (žr. Lietuvos Respublikos miškų įstatymą ir Miškų 
priešgaisrinės apsaugos taisykles). Miškų priešgaisrinio tvarkymo 
priemonės numatomos vidinės miškotvarkos projektuose. Viena iš 
svarbiausių priemonių – priešgaisrinių juostų įrengimas, privalo-
mas I–III degumo klasių miškuose. Susidarius ekstremalioms sąly-
goms gali būti rengiami specialūs priešgaisrinio miškų sutvarkymo 
projektai. Dirbant miške, kai naudojamasi atvira ugnimi, šią veiklą 
būtina suderinti su miško valdytojais ar savininkais. Atviros ugnies 
naudojimo vietose ir 2–3 m spinduliu aplink jas reikia pašalinti au-
galinę dangą ir degiąsias medžiagas – pakritas, miško paklotę ir kt., 
o darbų vietas aprūpinti gesinimo priemonėmis (gesintuvais, kastu-
vais, pjūklais).

Priešgaisrinei miškų apsaugai užtikrinti dideli spygliuočių miško 
želdinių plotai pagal iš anksto sudarytą perspektyvinį priešgaisrinių 
priemonių planą gali būti suskirstomi į 10–15 ha dydžio sklypus, 
kurie apjuosiami mineralizuotomis 3 (2–4) m pločio juostomis, ap-
sodintomis 5 m pločio lapuočių medžių (juodalksnių, ąžuolų, liepų, 
šermukšnių ir kt.) juostomis. Sklypai gali būti skirstomi į mažesnius 
(3–4 ha dydžio), atribojamus 2,5 m pločio mineralizuotomis juosto-
mis. Lapuočių medžių 2–3 eilių juostos taip pat gali būti sodinamos 

prie kelių ir pagal kvartalines linijas. 
Šias juostas gali atstoti miško keliai be degiųjų medžiagų. Mine-

ralizuotos juostos atskiria želdinius ir žėlinius nuo galimų ugnies 
židinių (pvz., nuo sausos žolės deginimo vietų). Nustatyta, kad jos 
sulaiko pažeminius gaisrus, kai jų plotis yra dvigubai didesnis už 
gaisro liepsnos aukštį. 

Mineralizuotos juostos įruošiamos plūgais, diskinėmis ir peili-
nėmis akėčiomis, kultivatoriais, frezeriais ar kitais padargais. Jos 
nuolat atnaujinamos.

Kai želdiniai ir žėliniai ribojasi su vyresnio amžiaus medynais, 
siekiant, kad pažeminio gaisro ugnis iš jų nepatektų į želdinius ir 
žėlinius, vienoje mineralizuotos juostos pusėje tikslinga formuoti 
5–10 m pločio priešgaisrines medžių juostas, o kitoje pusėje įveis-
ti minėto pločio lapuočių priešgaisrinę juostą. Jeigu auga lapuočių 
medynai, tai šioje juostoje pašalinamos vėjavartos, vėjalaužos, su-
renkamos šakos; jei auga spygliuočių medynai – iškertamas spy-
gliuočių pomiškis bei trakas, nugenimos spygliuočių medžių šakos 
iki 1,5 m stiebo aukščio ir viskas išvaloma. Iškirtus spygliuočių me-
dynus, sodinamos lapuočių medžių priešgaisrinės juostos.

Želdiniams ir žėliniams ribojantis su kvartaline linija, ji minera-
lizuojama ir šalia jos sodinama 10 m pločio lapuočių medžių prieš-
gaisrinė juosta. Kitoje kvartalinės linijos pusėje formuojamos minė-
to pločio medžių priešgaisrinės juostos.

Jei želdiniai ir žėliniai ribojasi su valstybinės ir vietinės reikšmės 
keliais, mineralizuota juosta įrengiama 2–5 m atstumu nuo griovio 
ar kelio pakraščio, o už jos sodinama 10–20 m pločio lapuočių me-
džių priešgaisrinė juosta. Kitoje kelio pusėje medžių priešgaisrinės 
juostos formuojamos kaip lapuočių ar spygliuočių medynuose.

Želdinius veisiant pamiškėje, įrengiamos mineralizuotos juos-
tos, o už jų sodinama 10–15 m pločio lapuočių medžių priešgaisrinė 
juosta, kad užtvertų kelią gaisrams, kylantiems pievose, dirvonuo-
se, ražienose.
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Gaisrams kilti ir plisti želdiniuose ir žėliniuose ypač palankios 
sąlygos susidaro anksti pavasarį, nes čia dėl specifinių mikroklima-
to sąlygų labai greitai išdžiūsta pernykštė žolė, o paliktos kirtimo 
liekanos labai sustiprina gaisrus. Todėl prieš atkuriant mišką iš kir-
taviečių turi būti išvalytos minėtos liekanos.

Aukšto degumo pušynų augavietėse tikslinga vengti veisti gry-
nus pušų želdinius. Geriausia mišrinti su lapuočiais juostomis, ypač 
aukščiau nurodytais atvejais (vietose). Didesniuose aukšto degumo 
želdaviečių ir želviečių plotuose ar netoli jų tikslinga įrengti tvenki-
nius ar kūdras ir privažiavimo prie jų kelius, kad kilus gaisrui nebū-
tų problemų dėl vandens stokos.

Gaisrų gesinimo organizavimo tvarka nustatyta Miškų priešgais-
rinės apsaugos taisyklėse.
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