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           Š. m. kovo mėnesį atliktas dendrofloros būklės vertinimas Karoso gatvėje, Klaipėdoje, atkarpoje 
nuo Mažvydo alėjos iki S. Daukanto gatvės. Vertinimo metu nustatytos dendrofloros rūšys, fiziologinė 
būklė, parametrai. Želdinių būklė vertinta apžiūrint vizualiai kiekvieno individo kamieną, lają. Esant 
poreikiui, naudotas Presslerio amžiaus grąžtas kamieno puviniui nustatyti. Želdinių inventorizacija ir 
būklės vertinimas atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis.  
          Kaip rodo vertinimo rezultatai, želdyne auga mažalapės liepos (Tilia cordata), iš viso 26 vienetai 
(žr. priedą). Medžiai, pažymėti Nr. 1-14 auga toje gatvės pusėje, kur namai turi porinius numerius 
(pradedant nuo Mažvydo alėjos, ties odontologijos klinika „Segosta“, Karoso g. Nr. 14), o medžiai, kurių 
inventorizaciniai numeriai yra nuo 15 iki 26, auga toje gatvės pusėje, kur namai pažymėti neporiniais 
numeriais (pradedant nuo S. Daukanto g., ties Vytauto Didžiojo gimnazija). 
         Tyrimo duomenimis, želdyne vyrauja patenkinamos-nepatenkinamos būklės medžiai, jie sudaro 
po 38 proc. bendro medžių kiekio. Nedidelę dalį sudaro geros ir blogos būklės medžiai. Dauguma 
medžių, ypač toje gatvės pusėje, kur namai sužymėti poriniais numeriais, yra blogos estetinės kokybės: 
dėl neteisingo genėjimo praeityje šiuo metu jų lajos yra visiškai deformuotos, neatliekančios nei 
ekologinės, nei estetinės funkcijų. Medžius rekomenduojama tvarkyti vadovaujantis bendraisiais 
miestovaizdžio formavimo principais, šios gatvės planavimo koncepcijomis.  
 
 
PRIDEDAMA: 
Lentelė. Medžių taksacijos ir būklės vertinimo duomenys – 2 psl..  
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PRIEDAS 
Lentelė. Medžių taksacijos ir būklės vertinimo duomenys.  
Karoso g. (atkarpoje nuo Mažvydo al. iki S. Daukanto gatvės), Klaipėda, 2018-03-19 
 
Eil. 
Nr. 

Medžio rūšis Kamieno 
skersmuo, cm  

Būklė Pastabos, pasiūlymai  

1 2 3 4 5 
1. Mažalapė liepa 31 Patenkinama Pasvirusi apie 8°, neestetiškai užgiję kamieno 

gumbai. Rekomenduojama išsaugoti, esant 
galimybei. 

2.  Mažalapė liepa 42 Patenkinama Maždaug 5 m. aukštyje – gumbai, pasvirusi 
apie 8°, deformuota laja. Rekomenduojama 
išsaugoti, esant galimybei. 

3.  Mažalapė liepa 40 Patenkinama Maždaug 5 m. aukštyje – gumbai, pasvirusi 
apie 8°, deformuota laja. Rekomenduojama 
išsaugoti, esant galimybei. 

4.  Mažalapė liepa 32 Bloga Kamieno žaizda maždaug 0,5 m. aukštyje iš 
gatvės pusės, toje vietoje – nedidelis 
paviršinis kamieno puvinys. Deformuotas 
kamienas ir laja. Labai bloga estetinė kokybė. 
Rekomenduojama šalinti. 

5.  Mažalapė liepa 28 Patenkinama Deformuotas, gumbuotas  kamienas. 
Rekomenduojama išsaugoti, esant galimybei. 

6. Mažalapė liepa 24 Nepatenkinama Kamieno žaizda maždaug 1,5 m., toje vietoje 
– nedidelis paviršinis kamieno puvinys. 
Gumbuotas kamienas, deformuota laja, yra 
sausų šakų. Rekomenduojama šalinti. 

7.  Mažalapė liepa 32 Bloga Kamieno žaizda maždaug 0,5 m. aukštyje iš 
gatvės pusės, toje vietoje – nedidelis 
paviršinis kamieno puvinys. Deformuotas, 
gumbuotas kamienas ir laja (lajoje likusi tik 
viena šaka, styro nudžiūvęs dar vienas 
stagaras). Rekomenduojama šalinti. 

8. Mažalapė liepa 48 Patenkinama Kamieno gumbai, išaugos. Labai iškilusios 
šaknys. Rekomenduojama išsaugoti, esant 
galimybei. 

9. Mažalapė liepa 45 Nepatenkinama Pasvirusi apie 5°, įskilęs kamienas, 
deformuota laja, kamieno gumbai maždaug 
4,5 m. aukštyje. Bloga estetinė kokybė. 
Rekomenduojama šalinti.  

10. Mažalapė liepa 39 Gera Pasvirusi apie 5°, išsirietęs kamienas. 
Rekomenduojama išsaugoti, esant galimybei. 

11. Mažalapė liepa 26 Nepatenkinama Kamieno drevė maždaug 2,5 m. aukštyje, 
gausu gumbų, išaugų. Rekomenduojama 
šalinti. 

12. Mažalapė liepa 32 Nepatenkinama Šakojasi maždaug 3 m. aukštyje, viena šaka 
nudžiūvusi, prie jos pritvirtintas inkilas, 
maždaug 0,3 m. nuo žemės – nedidelė 
kamieno drevė. Rekomenduojama šalinti. 

13.  Mažalapė liepa 24 Nepatenkinama Nepaprastai gumbuotas, išsilenkęs kamienas. 
Bloga estetinė kokybė. Rekomenduojama 
šalinti.  
 



1 2 3 4 5 
14. Mažalapė liepa 30 Nepatenkinama Deformuotas kamienas ir laja, blogai 

užgijusios žaizdos 5-6 m. aukštyje. 
Rekomenduojama šalinti.  
 

15. Mažalapė liepa 41 Nepatenkinama Kamieno drevės maždaug 1,3 ir 6 m. 
aukštyje, iškilusios šaknys. Rekomenduojama 
šalinti.  

16. Mažalapė liepa 38 Patenkinama Nežymiai pasvirusi, iškilusios šaknys, 
nežymiai deformuota laja. Rekomenduojama 
išsaugoti esant galimybei. 

17. Mažalapė liepa 43 Patenkinama Nežymiai pasvirusi, drevė maždaug 2 m. 
aukštyje, nežymiai deformuota laja. 
Rekomenduojama išsaugoti esant galimybei. 

18. Mažalapė liepa 44 Gera Rekomenduojama išsaugoti esant galimybei. 
19.  Mažalapė liepa 56 Bloga Kamieno puvinys ties buvusiu kamieno 

įskilimu nuo gatvės pusės. Labai iškilusios 
šaknys. Lajoje yra sausų šakų. 
Rekomenduojama šalinti. 

20.  Mažalapė liepa 36 Patenkinama Kamieno gumbai įvairiame aukštyje. 
Rekomenduojama išsaugoti esant galimybei. 

21. Mažalapė liepa 38 Patenkinama Sudarkyta laja, kamieno gumbai. 
Rekomenduojama išsaugoti esant galimybei. 

22. Mažalapė liepa 34 Patenkinama Sudarkyta laja, kamieno gumbai, išsilenkęs 
kamienas. Rekomenduojama išsaugoti esant 
galimybei. 

23. Mažalapė liepa 37 Nepatenkinama Daug kamieno drevių įvairiame aukštyje, 
deformuota laja. Rekomenduojama šalinti. 

24. Mažalapė liepa 38 Gera Nežymiai pasviręs. Rekomenduojama 
išsaugoti esant galimybei. 

25. Mažalapė liepa 46 Nepatenkinama Daug kamieno drevių įvairiame aukštyje, 
kamienas išsilenkęs, pažaidos, deformuota 
laja. Rekomenduojama šalinti. 

26. Mažalapė liepa 46 Nepatenkinama Daug kamieno drevių įvairiame aukštyje, 
labai iškilusios šaknys, maždaug 3 m. 
aukštyje, nupjautos šakos vietoje – išdžiūvęs 
kamienas. Rekomenduojama šalinti. 

 
Klaipėdos universiteto darbuotoja,                          doc. dr. Rita Nekrošienė  
ekologijos ir aplinkotyros specialistė, želdinių ekspertė  
 


