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AIŠKINAMOJI DALIS

Medžių būklės akustinis tyrimas vykdytas 2018 m. birželio-liepos mėnesiais. Medžių būklė
nustatyta vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Nr. D1-5 antras

priedas).
Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, apskaičiuotas aukštis ir kamieno skersmuo, 1,30 m h.
Tyrimo metu medžių vidiniam puviniui nustatyti buvo naudojamas akustinis tomografas
„Arbotom“, medžio puvinį nustatant 3 aukščiuose: prie šaknies kaklelio (5-30 cm), 1 m h ir 2 m
aukštyje. Puvinio išsidėstymas nustatytas 2 D ir 3 D projekcijoje. Plačiau puvinio pažeistiems
medžiams apskaičiuota ir galimo lūžimo procentinė tikimybė. Esant šaknų pažeidimui, tiems
medžiams aprašoma esama šaknyno būklės situacija.
Būklė vertinta 4 balais: 1 – gera; 2 – vidutinė; 2/3- patenkinama; 3 – bloga.
Bendra medžio būklė nustatyta pagal blogiausią vizualinį ar instrumentinį vertinimą. Gali
nesutapti vizualinio vertinimo būklė nuo instrumentinio vertinimo, nes ne visuomet blogesnę
būklę apsprendžia medienos puvinys. Esant blogai būklei, medžiai gali būti šalinami jau esamu
metu. Patenkinamos būklės medžius reiktų ateityje stebėti, nes nežinoma, kokiu intensyvumu ji
blogės. Esamas sausas šakas reikia išgenėti, nes jos bet kuriuo metu, net nesant stipriam vėjui, gali
nulūžti.
Inventorizacijos taisyklėse būklė skirstoma 3 balais. Mūsų vertinime, 2 būklę praplėtėme į
dvi dalis: vidutinę ir patenkinamą. Medžius, kurie priskirti prie patenkinamos būklės, tvarkant
želdyną reikalui esant būtų galima šalinti, nepadarant didelės žalos gamtai. Šie medžiai dar gali
gyventi tikrai daugiau nei 10 metų, tačiau jų būklė pakankamai stipriai pažeista ir medis
nebepajėgs užsigydyti. Pažeidimai ateityje palaipsniui didės. Šios būklės medžius vykdant miesto
želdinių stebėsenos (monitoringo) programą, reikia atidžiau stebėti.
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DANĖS GATVĖS MEDŽIŲ BŪKLĖS TYRIMAI
Danės gatvėje auga 35 medžiai:
13 balzaminės tuopos, 6 kanadinės tuopos, 1 baltasis gluosnis, 15 paprastųjų klevų .

Danės gatvės medžių rūšių išsidėstymo planas

Medžiai sunumeruoti pirmenybę teikiant tuopoms, pradedant nuo ŠR, einant žemyn link PV. Tarpe
tarp jų 16 nr. įsiterpia baltasis gluosnis. Tuopos pasibaigia 20 nr. Toliau grįžtama atgal nuo 21 nr.
numeruojant paprastuosius klevus.
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Danės gatvės medžių pasiskirstymo pagal būklę planas

1. Geros būklės medžių yra 7 vnt.: 5 kanadinės tuopos, 1 balzaminė tuopa ir 1 paprastasis klevas;
2 a. Vidutinės - 12 vnt.: 8 balzaminės tuopos ir 4 paprastieji klevai;
2 b. Patenkinamos - 10 vnt.; 8 paprastieji klevai, 1 balzaminė tuopa ir 1 kanadinė tuopa;
3. Blogos – 6 vnt.: 3 balzaminės tuopos, 2 paprastieji klevai, 1 baltasis gluosnis.
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DANĖS GATVĖS MEDŽIŲ TOMOGRAFINIO TYRIMO REZULTATAI
1 nr. Balzaminė tuopa, H-20 m; D – 68 cm.

Ties šaknies kakleliu medienos puvinys pavojingai išplitęs ir pietvakarinėje dalyje pažeidęs visą
medieną. Sveikos medienos ploni ruoželiai likę tik Š-V ir Š-R dalyje.

Gręžinėlio iš vakarų pusės duomenys: Nuo išorės 4 cm ilgyje sveika mediena, toliau 9 cm- pakitusi
spalva, bet dar tvirta, toliau už 15 cm - minkštas centrinis puvinys.
3D projekcija:

Centrinis puvinys tik apatinėje dalyje, pakilęs iki 50 cm aukščio, aukščiau lokalizuotas, nepakilęs.
Tačiau vietomis pavojingai apėmęs visą medieną.
Išvada: Bendra medžio būklė bloga. 10 cm aukštyje sveikos medienos likę mažiau nei 30%. Tokių
parametrų medis jau kelia išlūžimo pavojų priešakninėje dalyje.
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2 nr. Balzaminė tuopa, H – 21 m; D – 61 cm.

Centrinis medienos puvinys išryškėjęs tik priešakninėje dalyje, tačiau dar nepavojingai išplitęs.
Silpniausia lūžimui kryptis – Š-R, 23 % tikimybės.
3D projekcija:

Centrinis puvinys pakilęs iki 50 cm aukščio, aukščiau matomas siauras šiuo metu visai nepavojingas
medienos spalvos pakitimo ruožas.

Išvada: Medžio būklė patenkinama. Priešakninėje dalyje esantis centrinis puvinys šiuo metu dar
nepavojingas, tačiau prasidėję pokyčiai ateityje didina išvirtimo riziką. Ateityje reikalinga
kasmetinė šio medžio puvinio plitimo stebėsena.
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3 nr. Balzaminė tuopa, H – 21 m, D – 57 cm.

Priešakninėje dalyje matosi centrinio puvinio užuomazgos ir ties pažeista žieve (5-6 sensorius)
lokalizuotas puvinio fragmentas. 1 ir 2 m aukštyje mediena sveika, matomi tik nežymūs medienos
spalvos pokyčiai.
3D projekcija:

Centrinio puvinio siauras ruožas nepakyla aukščiau 50 cm.
Išvada. Medžio būklė vidutinė. Medienos pakitimai priešakninėje dalyje jau prasidėję, bet dar
nekelia išlūžimo pavojaus. Reikalinga tolimesnė stebėsena.
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4 nr. Balzaminė tuopa, H – 21, D – 57 cm.

Priešakninės dalies šerdyje prasidėjęs medienos spalvos pakitimas. Dar nepavojingas.
3D projekcija:

Šerdyje siauras spalvos pakitimo ruožas nuo žemės pakilę iki 2 m aukščio.

Išvada: Medžio būklė vidutinė. Prasidėje medienos spalvos pakitimai dar nepavojingi medžio
stabilumui ir tolesniam augimui.
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5 nr. Kanadinė tuopa, H – 23 m; D – 92 cm.

Nežymūs spalvos pakitimo pėdsakai matomi priešakninėje centrinėje dalyje.
3D projekcija:

Centrinis spalvos pakitimo siauras ruoželis pakilęs iki 1 m aukščio.

Išvada: Medžio būklė gera. Nežymūs spalvos pakitimo pradmenys nepavojingi medžio stabilumui
ir gyvybingumui.
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6 nr. Balzaminė tuopa, H – 23 m; D – 55 cm.

Priešakninėje dalyje prasidėję nepavojingi medienos spalvos pakitimai.
3D projekcija:

Išvada: Medžio būklė vidutinė. Priešakninėje dalyje prasidėję medienos spalvos pakitimo pėdsakai
dar nepavojingi medžio stabilumui ir gyvybingumui. Ateityje reikalinga vykdyti stebėseną, ar
neplinta puvinys.
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7 nr. Balzaminė tuopa, H – 23 m; D – 58 cm.

Mediena 0-2 m aukštyje sveika
3D projekcija:

Sveikas medis nuo pat apačios.

Išvada: Medžio būklė gera. Mediena sveika, be puvinio.

11

8 nr. Balzaminė tuopa, H – 20; D – 59 cm.

Priešakninėje dalyje centre yra ryškus medienos puvinys, kuris vakarinėje dalyje priartėjęs prie
žievės. Siauras sveikos medienos ruožas likęs tik rytinėje dalyje. Didžiausias lūžimo pavojus P-R
kryptimi, tikimybė 38%.
3D projekcija:

Medienos puvinys nuo šaknies kaklelio pakilęs iki 50 cm aukščio.

Medienos gręžinėlis iš vakarų pusės
turi tik 2 cm storio sveikos
medienos.
Išvada: Medžio būklė bloga. Puvinys priešakninėje dalyje apėmęs daugiau nei 70 % medienos ir
beveik siekia žievę. Medis puvinio vietoje pietryčių kryptimi kelia labai didelę išlūžimo riziką.
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9 nr. Balzaminė tuopa, H-18 m; D - 61 cm.

Puvinys 10 cm aukštyje apėmęs 2/3 medienos, visoje vakarinėje pusėje siekia pakraščius. Sveikos
medienos storis vakarinėje dalyje siekia tik 2 cm, rytinėje dalyje ~ 25 cm. Didžiausias išlūžimo
pavojus yra P-R kryptimi.
3D projekcija

Puvinys nuo žemės pakilęs iki 50 cm aukščio. 1 m aukštyje centrinėje dalyje siauras spalvos
pakitimas.
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Didelė viršūnės dalis nudžiuvusi, net
kelių skeletinių šakų viršūnės
sausos. Sausos šakos bet kuriuo
metu gali lūžti.

Gręžinėlyje iš vakarų pusės sveikos medienos rasta tik 2 cm storio, toliau – byrantis puvinys.

Išvada: Medžio būklė bloga, pavojingas aplinkai. Puvinys pažeidęs 2/3 medienos, didelė medžio
viršūnės dalis sausa.
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10 nr. Kanadinė tuopa, H – 18 m; D – 66 cm.

Priešakninėje dalyje mediena sveika, 1 m aukštyje centre prasidėję tik spalvos pakitimai.
3D projekcija:

Medienos siauras ruožas centrinio spalvos pakitimo matomas nuo 70 cm iki 170 cm aukščio.

Išvada: Medžio būklė gera.

15

11 nr. Balzaminė tuopa, H – 21, D – 57 cm.

Mediena sveika visuose trijuose pjūviuose.

3D projekcija:

Mediena sveika per visą matuotą 2 m aukštį.

Išvada. Medžio būklė vidutinė, nors mediena sveika, viršūnėje yra sausų šakų.
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12 nr. Balzaminė tuopa, H – 23 m; D – 55 cm.

Medienos spalvos pakitimas matomas priešakninėje dalyje ir labai nežymus - 2 m aukštyje.

3D projekcija:

Siauras centrinės dalies spalvos pakitimas matomas iki 40 cm aukščio, tačiau lokalizuotas.

Išvada. Medžio būklė vidutinė, nors medienos būklė pakankamai gera, bet yra sausų šakų
viršūnėje.
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13 nr. Balzaminė tuopa, H – 22 m, D – 53 cm.
Iki 70 cm aukščio siekianti kamiene
žievės žaizda storai užkantuota.

Gręžinėlis žaizdos vietoje rodo sausą
medieną 2,5 cm pločio, giliau
prasideda kieta mediena.

Pjūvis šaknies kaklelio plokštumoje

Matomos lokalizuotos spalvos pakitimo dėmės, nesiliečiančios tarpusavyje.
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Aukščiau šaknies kaklelio mediena sveika visose trijose plokštumose.
3D projekcija:

Matuotoje 2 m aukščio atkarpoje puvinio nėra.

Išvada. Bendra medžio būklė vidutinė.
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14 nr. Balzaminė tuopa, H – 21 m; D – 60 cm

7 cm aukštyje puvinio žymės matosi 2 lokalizuotuose taškuose: centre ir pietrytinės dalies
pakraštyje.
1 m ir 2 m aukščio plokštumose mediena sveika.
3D projekcija:

Medienos spalvos pakitimai pakyla iki 30 cm aukščio

Išvada. Medžio būklė vidutinė, nes yra sausų šakų viršūnėje ir šaknies kaklelyje prasidėjęs puvinys.
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15 nr. Kanadinė tuopa, H – 15 m; D – 54 cm.

Mediena sveika visose trijose plokštumose
3D projekcija:

Per visą 2 m ilgį pastebimas labai siauras medienos spalvos pakitimo ruožas centre.

Išvada. Medžio būklė gera.
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16 nr. Baltasis gluosnis, H – 8 m; D – 56 cm.

10 cm aukštyje medienos puvinys apėmęs ¾ medienos. Likusi mediena pakeitusi spalvą. 45 cm
aukštyje puvinys pažeidęs 1/3 medienos. 1 m aukštyje mediena sveika.
3D projekcija:

Platus puvinys kyla iki 50 cm aukščio, po to siaurėja ir pasibaigia 70 cm aukštyje.
Išvada: Medžio būklė bloga.
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17 nr. Kanadinė tuopa, H – 28 m, D – 114 cm.

Mediena visuose trijuose aukščiuose sveika
3D projekcija:

Puvinio nėra matuotoje atkarpoje iki 2 m aukščio

Išvada. Medžio būklė gera.
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18 nr. Kanadinė tuopa, H – 28 m, D – 120 cm.

Pietvakarinėje dalyje matomos puvinio dėmės 20 cm aukščio plokštumoje. Aukštesnėse
plokštumose mediena sveika.
3D projekcija:

Vakarinės dalies puvinys pakilęs iki 40 cm aukščio. Aukščiau mediena sveika.

Išvada. Medžio būklė patenkinama. Priešakninėje dalyje esantis puvinys medžio stabilumui dar
nepavojingas, bet ateityje reikia vykdyti stebėseną, ar puvinys nesiplečia.
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19 nr. Kanadinė tuopa, H – 29 m; D – 79 cm.

Nežymi lokalizuota medienos spalvos pakitimo dėmė matoma 10 cm aukščio plokštumoje.
3D projekcija:

Siauras ruoželis pakitusios medienos spalvos matomas iki 25 cm aukščio.

Išvada. Medžio būklė gera.
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20 nr. Balzaminė tuopa, H – 20 m; D – 71 cm.

Medienos pakitimai matomi 2 m aukščio plokštumoje, pietrytinėje dalyje, išplitimas stabilumui dar
nepavojingas.
3D projekcija:

Platesnis medienos spalvos pakitimo ruožas prasideda 1,80 cm aukštyje. Apatinėje dalyje siauras
ruožas pakyla iki 40 cm aukščio.

Išvada. Medžio būklė vidutinė. Ateityje gali atsirasti išlūžimo pavojus 2 m aukštyje, dėl to
reikalinga tolimesnė stebėsena.
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21 nr. Paprastasis klevas, H - 15 m ; D – 41 cm.

Medienos pakitimas prasidėjęs 2 m aukštyje, žemiau genėtų šakų. Išlūžimui dar nepavojingas.
3D projekcija:

Medienos puvinio nėra per visą ilgį, tik spalvos pakitimai matomi siaurėjančiai einantys žemyn .

Išvada: Medienos būklė patenkinama, tačiau bendra medžio būklė dėl džiūstančių šakų viršūnėje
- bloga.
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22 nr. Paprastasis klevas, H – 17 m; D – 39 cm.

Medienos stambesnis centrinis puvinys formuojasi 2 m aukštyje, žemiau kamieno žaizdos.
3D projekcija:

Centrinis puvinukas einant į apačią siaurėja ir pasibaigia 80 cm aukštyje.

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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23 nr. Paprastasis klevas, H – 14 m; D – 38 cm.

Centrinis puvinys 1 m aukštyje, plintantis į vakarų pusę.
3D projekcija:

Centrinis puvinys plačiausias 1 m aukštyje, kylant aukštyn ir žemyn, siaurėja.

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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24 nr. Paprastasis klevas, 14 m; D – 40 cm.

Puvinio nėra.
3D projekcija:

Puvinio nėra per visą ilgį.

Išvada. Medžio būklė vidutinė, nes stelbiamas tuopos, kamiene yra mechaninių žaizdų.
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25 nr. Paprastasis klevas, H – 16 m; D – 48 cm.

Centrinis puvinys 2 ir 1 m aukštyje
3D projekcija:

Centrinis puvinys nuo 2 metrų aukščio leidžiasi žemyn iki 1 m aukščio.

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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26 nr. Paprastasis klevas, H – 15 m; D – 46 cm.

Medienos spalvos pakitimo užuomazgos 1 m aukštyje. 2 m aukštyje lokalizuoti išoriniai smulkūs
medienos pakitimai.
3D projekcija:

Išvada. Medžio būklė vidutinė.
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27 nr. Paprastasis klevas, H – 15, D – 47 cm.

Centrinis puvinys 2 m aukštyje. Plačiai pasklidę medienos pakitimai.
3D projekcija:

Centrinis puvinys iš viršaus leidžiasi žemyn iki 1,20 m aukščio.

Išvada. Medžio būklė patenkinama. Ateityje didėja išlūžimo rizika 2 m aukštyje, sunkėjant šakoms.
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28 nr. Paprastasis klevas, H – 12; D – 31 cm.

Centrinis medienos puvinys 2 m aukštyje.
3D projekcija:

Centrinis puvinys plačiausias 2 m aukštyje, žemėjant siaurėja ir baigiasi 1,5 m aukštyje.

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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29 nr. Paprastasis klevas, H – 13; D – 28 cm.

Nedidelis centrinis puvinys 2 m aukštyje.
3D projekcija:

Centrinis puvinys siaurėja ir baigiasi 1,30 m aukštyje.

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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30 nr. Paprastasis klevas, H – 15; D – 33 cm.

Mediena be puvinio.
3D projekcija:

Išvada. Medžio būklė vidutinė, lajoje yra sausų šakų.

36

31nr. Paprastasis klevas, H – 14 m; D – 31 cm.

Medienos puvinio nėra, matomas 2 m aukštyje tik spalvos pasikeitimas.
3D projekcija:

Spalvos pakitimai nuo 2 m aukščio žemėja iki 1 m.

Išvada. Medžio būklė vidutinė.
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32 nr. Paprastasis klevas, H – 16 m; D – 41 cm.

Mediena sveika.

3D projekcija:

Mediena sveika per visą 2 m ilgį.

Išvada. Bendra medžio būklė bloga dėl sausų šakų gausos, nors medienos būklė gera.
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33 nr. Paprastasis klevas, H – 16; D – 36 cm.

1 m aukštyje medienos spalvos pakitimas, ne puvinys.
3D projekcija:

Išvada. Medžio būklė patenkinama, nes ryški lajos dechromacija.
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34 nr. Paprastasis klevas, H – 18; D – 43 cm.

Mediena sveika, spalvos pakitimo pradžia matosi 1 m aukštyje.
3D projekcija:

Išvada. Medžio būklė gera.
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35 nr. Paprastasis klevas, H – 15; D – 42 cm.

Centrinis nedidelis puvinys 2 m aukštyje.
3D projekcija:

Centrinis puvinys leidžiasi iki 1,5 m aukščio, žemiau - nėra

Išvada. Medžio būklė patenkinama.
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MEDŽIŲ IŠSIDĖSTYMAS PAGAL BŪKLĘ

Medžių pasiskirstymas pagal būklę:
Geros – 7 medžiai: 5 kanadinės tuopos, 1 balzaminė tuopa, 1 paprastasis klevas;
Vidutinės – 11 medžių: 7 balzaminės tuopos, 4 paprastieji klevai;
Patenkinamos – 10 medžių: 8 paprastieji klevai, 1 balzaminė tuopa, 1 kanadinė tuopa;
Blogos – 6 medžiai: 3 balzaminės tuopos, 2 paprastieji klevai, 1 baltasis gluosnis.
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Danės gatvės medžių būklės Inventorizacijos lentelė
Nr. Rūšis

H,
m

D,
cm

Būklė

Sausos
šakos

Šakojimosi
pradžia

Šaknynas

Pastabos

Ūkinės
priemonės

1

Balzaminė tuopa

20

68

bloga

kelios

70 cm

paviršinės matosi
iki 2 m spinduliu

Apačioje vidinis puvinys

Kirsti

2

Balzaminė tuopa

21

61

patenk. kelios

šaknis už 40 cm
pažeista žemėje

Laja gyvybinga

Genėti sausas

3
4
5

Balzaminė tuopa
Balzaminė tuopa
Kanadinė tuopa

21
21
23

57
57
92

vidut.
vidut.
gera

kelios
kelios

Nepavojingai pasviręs į atvirą pusę

Genėti sausas
Genėti sausas

6

Balzaminė tuopa

23

55

vidut.

kelios

7
8

Balzaminė tuopa
Balzaminė tuopa

23
20

58
59

gera
bloga

kelios
daug
sausų

9

Balzaminė tuopa

20

61

bloga

10

Kanadinė tuopa

18

66

gera

11

Balzaminė tuopa

21

57

vidut.

yra
sausų
viršuje

2,5

12

Balzaminė tuopa

23

55

vidut.

yra
sausų
viršuje

2

13

Balzaminė tuopa

22

53

vidut.

kelios

2

2m
3,5 m

1,5 m

1,6

už 1 m kilnoja
takelio plyteles,
už 2 m paviršinė
šaknis pažeista

lajos plotis 20 m

bortelis už 1 m
riboja

Genėti sausas

pakilnotas
šaligatvis

dvišaka viršūnė sausa. Vidinis
kamieno puvinys apačioje

iškilnotas
šaligatvis, bet
nepažeistas

labai sausa viršūnė

paviršiuje atviros
už 3 m. kelio
asfaltas keliamas

plati 16 m laja

Laja gyvybinga

Genėti sausas
Kirsti
Kirsti

Genėti sausas

Genėti sausas

kamieno žaizda iki 1 m ilgio nuo
žemės

Genėti sausas

43

14

Balzaminė tuopa

21

60

vidut.

yra
sausų

4

15

Kanadinė tuopa

15

54

gera

nėra

2

16

Baltasis gluosnis

8

56

bloga

yra
sausų
viršuje

17

Kanadinė tuopa

28

114

18

Kanadinė tuopa

28

19

Kanadinė tuopa

20

Būtinai genėti
sausas
nedaug pasvirusi, laja gyvybinga

storą šaką
išpjauti dėl
saugumo

1,6

dvišakumas 1,6 m h, išlinkęs į 2 šonus

Kirsti

gera

4

dvišaka 6 m h. Genėta storos šakos
žaizda uštraukta. Laja 32 x 28 m pločio

120

patenk. kelios

5

Vidinis puvinys apačioje. Liemuo kiek
išlinkęs

Genėti sausas,
stebėti

29

79

gera

Dvišakumas 4 m h.

Genėti sausas

Balzaminė tuopa

20

71

vidut.

puvinio užuomazgos 2,2m h, ties
genėta šaka, atželia

neleisti ataugti
storai šakai

21

Paprastasis klevas

15

41

bloga

vidinio puvinio užuomazgos apačioje.

Genėti sausas,
kirsti

22

Paprastasis klevas

17

39

patenk. yra
sausų

1-2 m aukštyje prasidėjęs vidinis
puvinys

Genėti sausas

23

Paprastasis klevas

14

38

patenk.

Plyšys kamieno p pusėje iki 2 m h.
Žievės negilus mechaninis pažeidimas

24

Paprastasis klevas

14

40

vidut.

25

Paprastasis klevas

16

48

patenk.

26

Paprastasis klevas

15

46

vidut.

kelios

apribotas
borteliais
2,2

sausa
viršūnė

nėra

už 1 m į viršų
iškilęs. Už 5 m
šaknis su
grioveliu centre

Po tuopa stelbiamas, svyra nuo jos. 3
m h 2 pjautų šakų žaizdos. Apačioje
3x4 cm mechaninis žievės pažeidimas.
Kamienio plyšiukas iki 2,6 m h silpnai
užtrauktas. 3 m h žaizdos, beveik
neužtrauktos, bet sausos. Laja
gyvybinga, nedaug stelbiama tuopos
Smailas dvišakumas 2 m h. 3 m h
šakoje žaizda 3x6 cm. Gyvybingas,
kamienas sveikas. Kiek stelbiamas
tuopos, stumiama laja link tako.

trumpinti virš
tako augančią
šaką, nes ji
pavojingai skilusi
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27

Paprastasis klevas

15

47

patenk.

28

Paprastasis klevas

12

31

patenk. nėra

29

Paprastasis klevas

13

28

patenk. viršūnė
džiūsta

30
31

Paprastasis klevas
Paprastasis klevas

15
14

33
31

vidut.
vidut.

yra
yra

32

Paprastasis klevas

16

41

bloga

2/3
sausų

33

Paprastasis klevas

16

36

patenk. gausu

34

Paprastasis klevas

18

43

gera

35

Paprastasis klevas

15

42

patenk.

3
2,5

2,5 m h genėjimo žaizdos 10x12,
16x18 cm, užtrauktos. Laja gyvybinga.
Kamieno apačioje negilios žievės
žaizdos. Genėta viršūnė, per daug
ataugų ten išaugę, per storos
kamieninės šakos.
0,6-0,8 m h kamiene 2 užtrauktos
žievės žaizdos. Iki 3 m h p pusėje
kamieno plyšys, užtrauktas kuprele.
Viršūnė silpnai išvystyta, laja genėta

pavojingas dėl
išlūžimo šakas
lengvinti genint.

Smailas dvišakumas 2,5 m h, jame
genėjimo žaizda 12x16 cm. Pietinėje
kamieno pusėje plyšys nuo 1 iki 2,5 m
h.
trišaka, genėjimo žaizdos.
Kamieno apačioje žaizda 5x15 cm,
atvira, su sausu puviniu, kraštai
užtraukti. Genėjimo žaizdelės
aptrauktos.
Kamiene -genėjimo žaizdos 2,5 m h.
Pradeda atšokinėti žievė p-v pusėje

Genėti sausas
šakas

Genėti sausas
šakas ir šakutes

Kirsti

Dvišakumas
3,5 m h.

Kamienas sveikas, genėtos šakos 3 m Genėti sausas
h, užtrauktos. Lajos žymi
dechromacija, lapai mažesni,
gelsvesni. Mažas juodulys kamiene 1,5
m h.
Kamienas sveikas, laja gyvybinga.
Viršūnė 2 aukštais, kiek stelbiama

Dvišakumas
3,5

1 m h 60x25 cm atvira sausa žaizda.
2,8 m h trūnija genėtos šakos žaizda.
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TEATRO GATVĖS LIEPŲ BŪKLĖS TYRIMAS

Viso inventorizuota ir tomografiniai tyrimai atlikti 9 mažalapėms liepoms.
Liepų aukštis svyruoja nuo 9 iki 16 metrų.

Liepų išsidėstymo pagal būklę planas

Geros būklės liepų nėra; vidutinės būklės – 5 medžiai, patenkinamos – 2 liepos, blogos – 2 medžiai.
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1 nr. Mažalapė liepa, H – 12 m; D – 56 cm.

Medienos centrinio puvinio užuomazgos tik 2,10 m aukštyje.

3 D projekcija:

Per visą ilgį siauru ruožu pakitusi centrinės dalies medienos spalva.

Išvada: Medžio būklė vidutinė.

47

2 nr. Mažalapė liepa, H – 12 m; D – 40 cm.

Centrinio puvinio žymės matosi 1 ir 2 m aukštyje. Jį supa medienos spalvos pakitimas. Išlūžimo pavojus
didžiausias 2 m aukštyje, bet jis labai nedidelis, siekia tik 15 %.
3 D projekcija:

Išvada: Medžio būklė vidutinė. Išlūžimo rizikos dar nėra, bet ateityje reikalingas stebėjimas.
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3 nr. Mažalapė liepa, H – 10 m; D – 44 cm.

2 m aukštyje didokas puvinys PV dalyje.

3 D projekcija:

Centrinis puvinys leidžiasi žemyn iki 1,50 m aukščio. Puvinys susiformavęs po šaka.

Išvada: Medžio būklė patenkinama. Didėja išlūžimo rizika 2 m aukštyje.
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4 nr. Mažalapė liepa, H – 9 m; D – 70 cm.

Kamiene šakojimosi vietoje plyšys. Šakos storos ir sunkios, didelis plyšimo pavojus.
Sveikos medienos gręžinyje tik 3,5 cm. 1,5 cm pločio pakeitusi spalvą, bet tvirta mediena, giliau 5 cm - birus
puvinys.

50

Centrinis puvinys platokas 1 ir 2 m aukštyje. Plyšys kamiene.

3 D projekcija:

Išvada: Medžio būklė bloga.
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5 nr. Mažalapė liepa, H – 12 m; D – 61 cm.

Kamieno žaizda pakilusi virš 2 m iki 4 m aukščio. Foto dešinėje – matosi puvinio vaisiakūniai.
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Centrinis puvinys visuose sluoksniuose. Bet išlūžimo pavojaus dar labai nedidelis (14 %), nes puvinį gaubia
platus sveikos medienos sluoksnis.

3 D projekcija:

1m aukštyje puvinio susiaurėjimas, o į abi kitas puses – išplatėja.

Medienos gręžinys daryta žemiau plyšio. Sveikos medienos yra 6 cm ilgyje, toliau 1,5 cm plotyje pakitusi
spalva, giliau – puvinys.

Išvada: Medžio būklė bloga, dėl bendro medžio sužalojimo, ištisinio centrinio puvinio, kuris kyla dar
aukščiau matavimo zonos.
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6 nr. Mažalapė liepa, H – 12 m; D – 40 cm.

Nedidelis centrinis puvinukas tik 2 m aukštyje
3 D projekcija:

Iš viršutinės dalies spalvos pakitimas nusileidžia iki 1,50 m aukščio. Didesni medienos pakitimai galimi
aukščiau.

Išvada: Medžio būklė vidutinė.
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7 nr. Mažalapė liepa, H – 16 m; D – 61 cm.

Didesnis centrinis puvinys priešakninėje dalyje. Šiame aukštyje išlūžimo pavojus siekia 22 %.
Tačiau medis dar išlūžimo pavojaus nekelia.
3 D projekcija:

Išvada: Medžio būklė patenkinama.
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8 nr. Mažalapė liepa, H – 15 m, D – 39 cm.

Centrinio puvinio užuomazgos priešakninėje dalyje ir 1 m aukštyje.
3 D projekcija:

Puvinukas plono vamzdžio formos siaurėja į viršų.

Išvada: Medžio būklė vidutinė. Ateityje stebėti, ar neplinta puvinys.
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9 nr. Mažalapė liepa, H – 13 m; D – 34 cm.

Puvinio nėra, 1 m aukštyje matomas nežymus medienos spalvos pakitimas.

3 D projekcija:

Išvada: Medžio būklė vidutinė, nes kamiene 1,90 m aukštyje yra atvira drevė.

57

1-5 nr liepos.

7-9 nr. liepos.
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Teatro gatvės liepų inventorizacijos lentelė.
Nr. Rūšis

D,cm

Būklė

Pastabos

Šaknynas

Ūkinės priemonės

Mažalapė 12
liepa
Mažalapė 12
liepa

56

vidut.

40

vidut.

Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.

3

Mažalapė 10
liepa

44

patenk.

4

Mažalapė 9
liepa

70

bloga

5

Mažalapė 12
liepa
Mažalapė 12
liepa

61

bloga

Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant.
Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant, arba kasmet trumpinti
šakas.
Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant, arba kasmet trumpinti
šakas.
Šalinti. Arba galima būtų išsaugoti
tvirtinant lają surišimu, išgenėti ją
išretinant, arba kasmet trumpinti šakas.
Pavojingą šaką lengvinti genėjimu.
Šalinti.

40

vidut.

Mažalapė 16
liepa
Mažalapė 15
liepa
Mažalapė 13
liepa

61

patenk.

39

vidut.

34

vidut.

6 m aukštyje buvo nupjauta viršūnė. Šakų
galiukai sausi. Genėjimo žaizdos.
Praeityje žeminta viršūnė. Šakų galiukai
sausi. Genėjimo žaizdos užtrauktos.
Dvišakumas 2,3 m h.
Trišakumas atsiradęs po viršūnės
nupjovimo 2,2 m h. Drevelė 2,2 m h. Lajoje
gausu atžalų.
Trišakumas atsiradęs po viršūnės
nupjovimo 2 m h. Plyšys kamiene 1 m ilgio,
žemiau-užtraukta žaizda. Pavojinga
plyšimui dvišaka stora šaka.
4 m h auga grybo vaisiakūniai. Nuo 2-4 m
ilga atvira kamieno žaizda 5-15 cm pločio.
Trišakumas 3,5 m h.3,5 m h - negili drevelė.
Sukelta laja. Auga arti pastato, 2-3 aukšte
užstoja langus.
Genėjimo žaizdos. Į viršų sukelta laja. Vienu
liemeniu.
2 m h atvira drevelė. 6 m h genėjimo
vietoje drevė. Vienu liemeniu.
Drevė 2 m h. Dvišakume 4 m h atvira drevė.
Praeityje žeminta viršūnė.

1
2

6

7
8
9

H, m

Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.

Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota. Lauko kavinės
teritorijoje.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota.
Gyvybinė erdvė maksimaliai
apribota. Užpiltas kaklelis.

Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant, arba kasmet trumpinti
šakas.
Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant.
Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant. Pašalinti sausą šaką.
Atnaujinti paviršinį dirvožemį. Išgenėti
lają ją išretinant.
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BIJŪNŲ GATVĖS UOSIŲ BŪKLĖS TYRIMAS

Akustinis tyrimas atliktas 5 paprastiesiems uosiams. Uosių aukštis svyruoja nuo 9 iki 12 metrų.
Skersmuo krūtinės aukštyje siekia nuo 28 cm iki 47 cm.

Uosių išsidėstymo pagal būklę planas

Tyrimo rezultatai: 3 uosių būklė vidutinė, 1 – patenkinama ir 1 – bloga.
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1 nr. Paprastasis uosis, H – 11 m; D – 47 cm.

Dvišakumo keteroje atsivėręs plyšys,
didelė rizika išlūžti.
Kamiene gili drevė.

Dar viena drevė atsivėrusi netoli pamato.
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Centrinis medienos puvinys 20 cm aukštyje apėmęs 2/3 medienos, bet neprasiveržia iki sienelių. 2 m
aukštyje puvinys pažeidęs išilgai viso skersmens, pavojus išlūžimui didelis.
3 D projekcija:

Medienos centrinis puvinys pažeidęs visą 2 m atkarpą.

Išvada: Medžio būklė bloga. Tvirtinti dvišakumo neverta, nes per dideli nauji pažeidimai padaryti šaknų
tinkle.
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2 nr. Paprastasis uosis, H – 8 m; D – 36 cm.

Medžio viršūnė kreiva, laja asimetriška.

Mediena beveik sveika, medis stabilus. Nesusidarė puvinys ties stambios šakos 2,20 m aukštyje esančia
genėjimo žaizda.

63

3 D projekcija:

Per visą ilgį puvinio nėra, centre matomas tik nepavojingas medienos spalvos pakitimas.
Išvada: Medžio būklė patenkinama.

3 nr. Paprastasis uosis, H – 11 m; D – 44 cm.

Per arti kamieno borteliu apribotas šaknų augimo plotas. Matosi iškilusios ir pažeistos šaknų dalys.

64

Centrinis puvinys kelminėje dalyje. Gali būti, kad jis atsirado dėl iškilusių šaknų pažeidimų. Tačiau puvinio
dydis dar nepavojingas dėl išlūžimo rizikos, nes aplinkui gaubia storas sveikos medienos žiedas. 1 m
aukštyje matomas tik nepavojingas medienos spalvos pakitimas.

3 D projekcija:

Centrinis puvinys pakilęs tik iki 30 cm aukščio. Aukščiau cente matosi medienos spalvos pakitimai, kurie
neblogina medienos stabilumo.

Išvada: Medžio būklė patenkinama. Kadangi šaknys pažeistos labai arti kamieno, šaknų puvinys
negrįžtamai pablogins būklę.
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4 nr. Paprastasis uosis, H – 12 m; D – 40 cm.

Centre 10 ir 210 cm aukščiuose matyti tik medienos spalvos pakitimai, dar ne birus puvinys.
3 D projekcija

Spalvos pakitimas apėmęs visą centrinę dalies ilgį. Išlūžimo pavojaus jokiame aukštyje nėra.

Išvada: Medžio būklė vidutinė. Dėl netoli kamieno esančių šaknų nukirtimo, ateityje būklė žymiai
pablogės.

66

5 nr. Paprastasis uosis, H – 11 m; D – 28 cm.

Mediena be puvinio.
3 D projekcija

Apatinėje dalyje daugiau medienos spalvos pakitimo, bet jis neblogina medienos tvirtumo.

Išvada: Medžio būklė vidutinė.
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Bijūnų gatvės uosių inventorizacijos lentelė

Nr.

Rūšis

1

H, m

D, cm

Būklė

Šaknynas

Pastabos

Ūkinės priemonės

Paprastasis 11
uosis

47

Bloga

Pažeista dalis šaknų 1 m spinduliu aplink
kamieną. Supantis derlingas dirvožemis pakeistas
žvyru, kas pablogins tolimesnį medžio augimą.

Neperspektyvus,
šalinti.

2

Paprastasis 8
uosis

36

Vidut.

Dalis šaknų nukirstos 80 cm spinduliu. Supantis
derlingas dirvožemis pakeistas žvyru, kas
pablogins tolimesnį augimą.

Dvišakumas 3 m h su plyšiu
keteroje. Kitoje pusėje irgi kamieno
plyšys. Kamieno apačioje gilios
drevės
Laja susitelkusi į vieną pusę. 2,10
cm h užtraukta genėjimo žaizda.
Laja išretėjusi.

3

Paprastasis 11
uosis

44

Patenk.

4

Paprastasis 12
uosis

40

Vidut.

5

Paprastasis 11
uosis

28

Vidut.

Šaligatvio renovavimo metu dalis šaknų
nukapotos arti kamieno. Supantis derlingas
dirvožemis pakeistas žvyru, kas pablogins
tolimesnį medžio augimą.
Šaligatvio renovavimo metu dalis šaknų
nukapotos arti kamieno. Supantis derlingas
dirvožemis pakeistas žvyru, kas pablogins
tolimesnį medžio augimą.
Iki renovacijos, šaknų plotas buvo per siaurai
apribotas. Šaligatvio renovavimo metu dalis
šaknų nukapotos arti kamieno. Supantis derlingas
dirvožemis pakeistas žvyru, kas pablogins augimą.

Medis pakilęs virš takelio. Pavojus
išvirsti dėl apkapotų šaknų. Sausi
šakų galiukai. Stebėti dėl Chalara
fraxinea poveikio.
Kamieno apačioje žievės
mechaninė žaizda 30x30 cm. Lajos
negausi defoliacija, yra sausų šakų.
Lajos vidutinė defoliacija, yra sausų
šakų. Kamienas be drevių. Stebėti
dėl galimos uosio džiūties.

Genėjimu ištaisyti
lajos proporciją.
Genėjimus vykdyti
tik žiemą.
Žiemą išgenėti
sausas šakas,
trumpinti
išdžiuvusius ūglius.
Žiemą išgenėti
sausas šakas,
trumpinti
išdžiuvusius ūglius.
Žiemą išgenėti
sausas šakas,
trumpinti
išdžiuvusius ūglius.
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