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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

 
Medžių būklės akustinis tyrimas vykdytas 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Medžių būklė 

nustatyta vadovaujantis  Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Nr. D1-5 

antras priedas).   

Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, išmatuotas 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 tik 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. 

Bokštų gatvės skvero medžių numeriai atitinka projektinėje dalyje esančius numerius, 

dėl to kartais numeracija eina ne paeiliui, nes šiuo metu jau nėra kai kurių medžių. 
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Gauti rezultatai 

Skvere auga 27 medžiai, priklausantys 5 rūšims: 2 paprastieji klevai, 1 uosialapis klevas, 

22 paprastosios liepos, 1 didžialapė liepa ir 1 Lausono puskiparisis. 

 

Skvere augančių medžių išsidėstymo pagal rūšis planas 
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Skvero medžių pasiskirstymo pagal būklę planas 

 

 

Pagal būklę, medžiai pasiskirstę sekančiai: 

Geros būklės – 1 uosialapis klevas; 

Vidutinės būklės – 20 medžių: 18 paprastųjų ir 1 didžialapė liepų, 1 Lausono puskiparisis. 

Patenkinamos būklės – 1 klevas; 

Blogos būklės – 5 medžiai: 4 paprastosios liepos ir 1 klevas. 
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Bokštų gatvės skvero medžių tomografinio tyrimo rezultatai 

1 nr. Paprastoji liepa, D-59 cm, H-14 m. 

5 m aukštyje po genėjimo išaugę daug viršūnių. 

 

Medienos spalvos pakitimai prasidėję centrinėje dalyje, tačiau dar nepavojingi. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

2 nr. Paprastasis klevas, D-53 cm, H-12 m. 

Džiūna lapų kraštai. Stora viršūnė nupjauta 6 m h. 

 

Centrinis puvinys apėmęs visą kamieną.  

Išvada: Medžio būklė bloga. 
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3 nr. Paprastoji liepa, D-46 cm, H-14 m. 

Džiūna lapų kraštai, bet negausiai. Dvišakumas 3,5 m h. Viršūnė nupjauta 7 m h. 

 

Centrinėje dalyje prasidėję medienos spalvos pokyčiai, bet dar visai nepavojingi. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

5 nr. Paprastoji liepa, D-49 cm, H-15 m. 

Dvišakumas 3 m h. Viršūnė nutrumpinta 7 m h. Laja gyvybinga. 

 

Centrinėje dalyje prasidėję medienos spalvos pokyčiai, kurie 2 m h yra ryškesni, bet dar visai nepavojingi. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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9 nr. Paprastasis klevas, D-55 cm, H-13 m. 

Kiaura drevelė apačioje. 3 m h genėjimo vietoje drevė. Džiūna lapų pakraščiai. 

 

Apatinėje medžio dalyje iki 180 cm h apėmęs centrinis medienos puvinys. Tačiau dar pakankamai storas 

supantis sveikos medienos žiedas saugo nuo išlūžimo. 

  Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
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11 nr. Paprastoji liepa, D-59 cm, H-15 m. 

Drevė genėjimo vietoje 4 m h. Žemiau mažesnės drevelės, užtrauktos. 

 

Centrinėje dalyje 60-190 cm aukštyje prasidėję medienos pokyčiai, dar nepavojingi medžio stabilumui. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

12 nr. Paprastoji liepa, D-58 cm, H-16 m. 

Drevės genėjimo vietoje, likusiuose šakų kelmeliuose. 

 

Lokalizuoti medienos pokyčiai yra PV pusės priekelminėje dalyje. Dar nepavojingi. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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14 nr. Paprastoji liepa, D-43 cm, H-16 m. 

Dvišakumas 3,5 m h. Drevelė šakos kelmelyje 5 m h. 3 m h užtraukta žaizda. 

 

Medienos būklė gera. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

 

16 nr. Paprastoji liepa, D-41 cm, H-16 m. 

Apačioje gumbuotas. Trišakumas 5 m h. 

 

Medienos būklė gera. 

Išvada: Medžio būklė gera. 



10 
 

17 nr. Paprastoji liepa, D-42 cm, H-14 m. 

2,4 m h genėjimo žaizdos, užtrauktos. 

 

Medienos būklė gera. 

Išvada: Medžio būklė gera. 

18 nr. Paprastoji liepa, D-44 cm, H-14 m. 

Gumbuotas kamienas. 

 

Prasidėję centrinis medienos dalies spalvos pokytis. Nepavojingas. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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19 nr. Paprastoji liepa, D-42 cm, H-14 m. 

30 cm h žaizdelė. Genėjimo žaizda 3,3 m h, užtraukta. Viršūnė nutrumpinta 7 m h. 

  

Medienos centrinis puvinys apėmęs apatinę dalį. Tačiau sveikos medienos supantis sluoksnis dar 

apsaugo nuo išlūžimo. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

20 nr. Paprastoji liepa, D-41 cm, H-15 m. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m h, gausu viršūnių. Drevės užtrauktos. 

 

Medienos pokyčiai apėmę plačiai. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
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21 nr. Paprastoji liepa, D-49 cm, H-16 m. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m aukštyje, kamiene gumbai. 

 

Centre prasidėję nežymūs medienos spalvos pokyčiai. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

22 nr. Paprastoji liepa, D-45 cm, H-16 m. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m aukštyje, kamiene gumbai. 

 

Centre prasidėję nežymūs medienos spalvos pokyčiai. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

 



13 
 

23 nr. Paprastoji liepa, D-45 cm, H-16 m. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m aukštyje, trišakumas 5 m aukštyje. 

 

2 m aukštyje siaurame ruože prasidėjęs centrinis medienos puvinys. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

24 nr. Paprastoji liepa, D-42 cm, H-14 m. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m aukštyje. 

 

Apatinėje dalyje prasidėjęs centrinio medienos puvinio užuomazgos, kurios pakilę iki 50 cm aukščio. Dar 

nepavojingas medžio stabilumui, išlūžimo pavojus siekia tik 16%.  

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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27 nr. Paprastoji liepa, D-51 cm, H-15 m. 

Drevė 2 m ilgio, užmūryta. Pavojinga išlūžimui šakojimosi vieta. 

 

Centrinio medienos puvinio suardytas vidus. Dėl puvinio silpniausia vieta išlūžimui yra 1 m aukštyje.  

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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28 nr. Paprastoji liepa, D-37 cm, H-16 m. 

Kreivas, laja palinkusi į apsodinto rato išorę. 

 

Medienos būklė gera. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė, dėl medžio pasvirimo. 

29 nr. Paprastoji liepa, D-48 cm, H-16 m. 

7 m aukštyje nutrumpinta viršūnė. 

 

Centre prasidėję medienos spalvos pokyčiai. Tačiau supa storas sveikos medienos žiedas. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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30 nr. Paprastoji liepa, D-60 cm, H-15 m. 

Šaka su dreve 1 m ilgio. 1 m aukštyje užmūryta drevė 0,6 m ilgio.  

 

Stiprus medienos puvinio poveikis. 

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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31 nr. Paprastoji liepa, D-45 cm, H-12 m. 

Medis labai palinkęs nuo rato. Dvišakumas 3 m aukštyje. 

 

Apatinėje medžio dalyje puvinys kiaurai pažeidęs medį. Išlūžimo didžiausia pavojus yra ŠR kryptimi, kuris 

siekia 40 %.  

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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37 nr. Paprastoji liepa, D-49 cm, H-12 m. 

Drevė 3 m ilgio, kiaura, su plytomis tvirtinta. 
 

 

Plačiausiai puvinys apėmęs 2 m aukštyje, kur yra kiaurymė. Čia išlūžimo tikimybė siekia 50%. 

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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40 nr. Uosialapis klevas, D-47 cm, H-12 m. 

Nežymiai pasviręs. 

 

Mediena visiškai sveika. 

Išvada: Medžio būklė gera. 

 

 

  



20 
 

Bokštų g. skvero medžių inventorizacijos lentelė. 

Nr. Rūšis H, m D, cm Būklė 
Šaknynas 

Pastabos 
Ūkinės 
priemonės 

1 LP 14 59 2 
Žaliame plote, 1 
pusę riboja kelias 5 m aukštyje po viršūnės žeminimo išaugę daug viršūnių. 

Trumpinti 
viršūnes 

2 KP 12 53 3 
Žaliame plote ant 
kampo ties  keliu Džiūna lapų kraštai. Stora viršūnė nužeminta 6 m h. 

Šalinti 

3 LP 14 46 2 
Žaliame plote Džiūna lapų kraštai, bet negausiai. Dvišakumas 3,5 m h. 

Viršūnė nužeminta 7 m h. 
Trumpinti 
viršūnes 

5 LP 15 49 2 
Žaliame plote 

Dvišakumas 3 m h. Viršūnė nužeminta 7 m h. Laja gyvybinga 
Trumpinti 
viršūnes 

9 KP 13 55 2/3 
Žaliame plote ant 
kampo ties  keliu 

Kiaura drevelė apačioje. 3 m h genėjimo vietoje drevė. 
Džiūna lapų pakraščiai. 

Trumpinti 
viršūnes 

11 LP 15 59 2 
Žaliame plote Drevė genėjimo vietoje 4 m h. Žemiau mažesnės drevelės, 

užtrauktos. 
 

12 LP 16 58 2 Žaliame plote Drevės genėjimo vietoje, likusiuose šakų kelmeliuose.  

14 LP 16 43 2 
Žaliame plote Dvišakumas 3,5 m h. Drevelė šakos kelmelyje 5 m h. 3 m h 

užtraukta žaizda. 
 

16 LP 16 41 2 Žaliame plote Apačioje gumbuotas. Trišakumas 5 m h.  

17 LP 14 42 2 Žaliame plote 2,4 m h genėjimo žaizdos, užtrauktos.  

18 LP 14 44 2 Žaliame plote Gumbuotas kamienas.  

19 LP 14 42 2 
Žaliame plote 30 cm h žaizdelė. Genėjimo žaizda 3,3 m h, užtraukta. 

Viršūnė nutrumpinta 7 m h. 
Išretinti plonas 
viršūnes 

20 LP 15 41 2 
Žaliame plote Viršūnė nutrumpinta 7 m h, gausu naujų viršūnių. Drevės 

užtrauktos. 
Genėti viršūnes: 
trumpinti, retinti 

21 LP 16 49 2 Žaliame plote Viršūnė nutrumpinta 7 m h, kamiene gumbai. Genėti viršūnes 

22 LP 16 45 2 Žaliame plote Viršūnė nutrumpinta 7 m h, kamiene gumbai. Genėti viršūnes 

23 LP 16 45 2 Žaliame plote Viršūnė nutrumpinta 7 m h, trišakumas 5 m h. Genėti viršūnes 

24 LP 14 42 2 Žaliame plote Viršūnė nutrumpinta 7 m h. Genėti viršūnes 

27 LP 15 51 3 
Žaliame plote Drevė 2 m ilgio, užmūryta. Pavojinga išlūžimui šakojimosi 

vieta. 
Šalinti 

28 LP 16 37 2 Žaliame plote Kreivas, laja palinkusi nuo rato. Genėti 
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29 LP 16 48 2 Žaliame plote 7 m h nutrumpinta viršūnė. Genėti viršūnes 

30 LP 15 60 3 Žaliame plote Šaka su dreve 1 m ilgio. 1 m h užmūryta drevė 0,6 m ilgio. Šalinti 

31 LP 12 45 3 Žaliame plote Labai palinkęs nuo rato. Dvišakumas 3 m h. Šalinti 

32 LP 7 9 2 Žaliame plote Jaunas, bet stelbiamas.  

37 LP 12 49 3 Žaliame plote Drevė 3 m ilgio, kiaura, su plytomis tvirtinta. Šalinti 

39 PL 3 8 2 
 

Retas augalas. Stelbiamas. 
Išsaugoti, arba 
persodinti 

40 Uos.K 12 47 1 Žaliame plote Nežymiai pasviręs. Sveikas.  

43 LD 7 14 2 Žaliame plote Jaunas, bet stelbiamas.  

Paaiškinimai: LP - paprastoji liepa; LD - didžialapė liepa; KP - paprastasis klevas; Uos.K - uosialapis klevas. 
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S.DAUKANTO GATVĖS MEDŽIAI 

S.Daukanto gatvėje būklė vertinta 50 medžiams. Gatvėje auga 4 rūšių medžiai: 28 paprastosios 

liepos, 14 mažalapės liepos, 5 didžialapės liepos, 3 paprastieji klevai. 

 

S.Daukanto gatvėje augančių medžių rūšinio pasiskirstymo planas 
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S.Daukanto gatvės medžių pasiskirstymo pagal būklę planas 

 

 
 

Vertinant pagal būklę, pasiskirstymas sekantis: 

1. Geros būklės – 4 mažalapės liepos; 

2.a. Vidutinės būklės yra 30 medžių: 18 paprastųjų liepų, 6 mažalapės liepos, 3 didžialapės liepos, 3 

paprastieji klevai; 

2.b. Patenkinamos būklės rasta 12 medžių: 7 paprastosios liepos,  4 mažalapės liepos ir 1 didžialapė 

liepa; 

3. Blogos būklės rasta 4 medžiai: 3 paprastosios liepos ir 1 didžialapė liepa. 
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S.Daukanto gatvės medžių tomografinio tyrimo rezultatai 

1 nr. Mažalapė liepa, D-44 cm, H-16 m. 

Užtraukta kamiene žaizda 2 m h. Viena viršūnė, kreivokas. Genėjimo žaizdelės užkantuotos. 

 

Mediena sveika. 

Išvada: Medžio būklė gera. 

2 nr. Mažalapė liepa, D-32 cm, H-16 m. 

Vienu liemeniu, saikingai genėta. Kiek išlenktu kamienu. Yra sausų ūglių. 

 

Mediena sveika. 

Išvada: Medžio būklė gera. 
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3 nr. Mažalapė liepa, D-26 cm, H-8. 
 

Atvira drevė, tuščiavidurė 2-3,5 m h. Medis palinkęs link kelio, stipriai atsilieka augimu. 

 

 

Apatinėje dalyje medienos negausūs spalvos pakitimai, puvinys fiksuotas 2 m h, bet lokalizuotas. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

4 nr. Mažalapė liepa, D-39 cm, H-15 m. 

Dvišakumas 4 m h, 5,5 m h antras dvišakumas. Nedaug genėta. 50 cm h kamiene išilga žaizda, užtraukta. 
Mechaninis žievės pažeidimas 1,4 m h. 

 

Medienoje prasidėję spalvos pokyčiai 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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5 nr. Mažalapė liepa, D-35 cm, H-17m. 

Dvišakumas 3,5 m h. 3 viršūnės. Genėjimo žaizdelė su drevele 2 m h. 

 

Mediena sveika. 

Išvada: Medžio būklė gera. 

6 nr. Mažalapė liepa, D-25 cm, H-15m. 

Žaizda 10-80 cm h. Medis palinkęs į kelią. Viena viršūnė, lajos vidutinė defoliacija viršūnėje. 

 

Mediena pakankamai sveika, prasidėję spalvos pakitimas 1 m aukštyje. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama, dėl atviros didelės žaizdos kamiene. 
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7 nr. Mažalapė liepa, D-35 cm, H-15 m. 

Išlinkęs kamienas. Dvišakumas 5 m h, nedidelės genėjimo žaizdelės. 2-3 m h drevė atvira. 

 

Medienos spalvos pakitimai yra 2 m aukštyje. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama, dėl stipraus medžio išlinkimo ir ilgos žaizdos kamiene. 

 

8 nr. Mažalapė liepa, D-35 cm, H-14 m. 

Kreivokas medis. 4 m h nugenėtos šoninės viršūnės. 
 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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9 nr. Mažalapė liepa, D-20 cm, H-10 m. 
 

Tomografiniam tyrimui per plonas. Jaunesnis, kiek stelbiamas, pasviręs. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

10 nr. Mažalapė liepa, D-44 cm, H-18 m. 

Genėjimo žaizdelės 3 m h. Dvišakumas 3 m h. Drevelė 3 m h. 
 

 

Centre prasidėję medienos pokyčiai, bet stabilumui dar nepavojingi. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

11 nr. Mažalapė liepa, D-34 cm, H-15 m. 

Viršūnės žeminančio genėjimo žaizdos 6 m h. Dvišakumas 4 m h. Kreivokas kamienas. 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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12 nr. Mažalapė liepa, D-33 cm, H-14 m. 

Genėjimo žaizdos 2,4 m h. Kreivas kamienas, viena viršūnė. 
 

 

Mediena pakankamai sveika. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė 

 

13 nr. Mažalapė liepa, D-37 cm, H-16 m. 

Genėjimo žaizdos 3 ir 6 m h. Viena viršūnė. 

 

Mediena sveika. 

Išvada: Medžio būklė gera. 
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14 nr. Mažalapė liepa, D-55 cm, H-15 m. 

 

Kamieno žaizda nuo apačios iki 2 m h, be žievės, 15 cm pločio. Užmūryta, 2,4 m ilgio drevė 22 cm pločio. 

 

Centrinis medienos puvinys apėmęs visą 2 m ilgio cilindrą. 55 cm aukštyje puvinys apėmęs visą PV dalį. 

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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15 nr. Mažalapė liepa, D-41 cm, H-15 m. 

Gumbuotas. 4 m h 1-as žeminimas, 5 m h - antras. 6 viršūnės. 

 

Apatinėje dalyje mediena sveika. Medienos puvinys prasideda aukščiau nei 2 m. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

16 nr. Mažalapė liepa, D-38 cm, H-15 m. 

Drevė 30 cm h. Kiauras vidus, tuščiaviduris nuo apačios. Drevė atvira genėjimo pjūvyje 4 m h. 3 viršūnės. 

 

Platus centrinis puvinys apėmęs visą 2 m cilindrą ir kyla aukščiau. 

Išvada: Medžio būklė bloga 
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17 nr. Mažalapė liepa, D-34 cm, H-15 m. 

Auga 5 viršūnės nes 5 m h buvo nužeminta viršūnė. Gumbuotas kamienas. Genėjimo žaizda 4 m h, 
užtraukta. 

 

Medienos spalvos pokyčiai prasidėję aukštesnėje dalyje.  

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

18 nr. Mažalapė liepa, D-39 cm, H-16 m. 

Kamieno žaizda užmūryta, siaura, 30x90 cm h. Pirmas viršūnės žeminimas atliktas 4 m h, antras-5 m h. 
Palikta 3 viršūnės. Genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota. 

 

Medienos centrinis puvinys prasidėjęs apatinėje dalyje ir pakilęs iki 110 cm, bet dar nepavojingas. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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19 nr. Mažalapė liepa, D-30 cm, H-13. 

Pirmo viršūnės žeminimo 4 m h vietoje drevė. Antras žeminimas -5 m h. Stiebiasi 3 viršūnės. Š pusėje iki 
1 m ilgio žievės pažeidimai, 20 cm pločio. Laja  skurdoka. 

 

Platus medienos puvinys apėmęs 2 m h ir aukščiau.  

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

20 nr. Paprastasis klevas, D-35 cm, H-20 m. 

Šakojimasis prasideda 7 m h, žemiau-plonos naujos šakelės.Kamieno žaizda 23x7 cm be žievės 40 cm h, 
užkantuota. Retoka laja. 

 

Kamieno viršutinėje dalyje prasideda medienos pokyčiai. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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21 nr. Paprastoji liepa, D-50 cm, 16 m. 

Prie lauko kavinės. Dvišakumas 3 m h . Pirmas nužeminimas 4 m h, antras-5 m h. Gumbuotas. 1 m h 
gumbe gilesnė drevelė. Genėjimo žaizdos užkantuotos.  

 

Apatinėje dalyje centrinis puvinys jau visai birus, labai plačiai išplitęs. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

22 nr. Paprastoji liepa, D-40 cm, H-15 m. 

Pirmas viršūnės žeminimas 4 m h, antras-5 m h. Į viršų stiebiasi 4 viršūnės. Genėjimo žaizdelės.  

 

 

Mediena dar pakankamai geros kokybės. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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23 nr. Paprastoji liepa, D-47 cm, H-16 m. 

Dvišakumas 4 m h, antras-6 m h.Laja gyvybinga. Genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota, bet viduje 
prasidėjęs puvimas. Gumbuotas. 

 

Medienoje prasidėję spalvos pokyčiai centrinėje dalyje. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

24 nr. Paprastoji liepa, D-47 cm. 

Trišakumas 4 m h.  6 m h buvęs viršūnės žeminimas. Žievėje žaizda 3 m h, 1,5 m ilgio. Nubrozdinta ir 
stora lajos šaka. Laja gyvybinga. 

 

Medienos pakitimai apėmę plačiai per beveik visą skersmenį. 2 m h prasideda puvinys. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
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25 nr. Didžialapė liepa, D-41 cm, H-14 m. 

Dvišakumas 4,5 m h. Žaizdos užtrauktos. Genėjimo žaizdos 7 m h. Lajoje yra medienos žaizdų. 
 

 

Mediena sveika. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

26 nr. Didžialapė liepa, D-38 cm, H-15 m. 

Genėjimo žaizda 3 m h, pašalinant dvišakumą. Kamienas kiek pasviręs, bet viršuje simetrija atsistačiusi. 

 

Medienos centrinis puvinys prasidėjęs apatinėje dalyje. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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27 nr. Didžialapė liepa, D-58 cm, H-13 m. 

Užkantuotos genėjimo žaizdos 2,5 m h. Vienoje formuojasi drevė. 

 

Centrinis puvinys plačiai apėmęs visą 2 m cilindrą ir išplitęs aukščiau. Išlūžimo pavojus 1 m h siekia 19 %. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

28 nr. Paprastasis klevas, D-62 cm, H-15 m. 

Genėjimo žaizda 22x24 cm 2,3 m h. užkantuota, po ja atželia nauji ūgliai. Šakoje 3 m h pjautinė žaizda. 
Medis truputį palinkęs V kryptimi. Laja gyvybinga. Apatinių šakų lapų kraštai džiūna. 

 

Centrinio puvinio siauri pėdsakai apatinėje dalyje. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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29 nr. Didžialapė liepa, D-52 cm, H-13 m. 

Nuo apačios kyla iki 2 m h drevė atvira, kamienas tuščiaviduris. Genėjimo žaizdos prasideda 2,5 m h. 
Aukščiau 2 m 3 m ilgio plyšio randas. Kamienas kreivokas. 

 

Medienos puvinys stipriai pažeidęs kamieną ir medžio išlūžimo pavojus 1 m h siekia 27 %. 

 Išvada: Medžio būklė bloga. 
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30 nr. Didžialapė liepa, D-55 cm, H-20 m. 

Storos šakos genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota, neišpuvusi. Trišakumas ~4 m h. Laja gyvybinga. 

 

Mediena dar pakankamai gera. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

31 nr. Paprastoji liepa, D-42 cm, H-13 m. 

1-a eilė. Dvi viršūninės šakos išdžiuvę. Likusioje lajoje stipri defoliacija, lapų kraštai džiūna. Užmūryta 
drevė nuo 20 cm h iki 1,5 m h. Šaknynas apribotas šaligatvio plytelėmis.  

 

Medienos centrinis puvinys apėmęs aukštesnę kamieno dalį, išlūžimo rizika 2 m h siekia 23 %.  
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   Išvada: Medžio būklė bloga. 

32 nr. Paprastoji liepa, D-47 cm, H-15 m. 

2-a eilė. Trišakumas 2,5 m h, genėjimo žaizda, užkantuota. Jungtis dar tvirta. 

 

Medienos kokybės pokyčiai prasidėję centrinėje dalyje, bet dar nepavojingi medžio stabilumui. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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33 nr. Mažalapė liepa, D-14 cm, H-5 m. 

2-a eilė. Stelbiama šalia augančio klevo, linksta viršūnė. Laja sveika. Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
 

34 nr. Paprastasis klevas, D-26 cm, H-15 m. 

2-a eilė. Laja sukelta iki 7 m h. Kamienas tiesus, apatinių šakų lapų kraštai džiūna. Dėl sausros viršūnės 
ūgliai džiūna. Genėjimo žaizdos nedidelės, užkantuoti pakraščiai. 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

35 nr. Paprastoji liepa, D-47 cm, H-18 m. 

2-a eilė. Trišakumas 3 m h, genėjimo žaizdelės, kamienas gumbuotas. 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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36 nr. Paprastoji liepa, D-44 cm, H-19 m. 

2-a eilė. Keturšakumas 3-4 m h. Laja daugiaviršūnė, išstypusi į viršų. 
 

 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 

37 nr. Paprastoji liepa, D-38 cm, H-20 m. 

1-a eilė. Žievės pažeidimai iki 3,5 m h, silpnai kantuojami kraštai. Apačioje drevelė. 4 m h  trišakumas, 
dar tvirta jungtis. Laja išstypusi į viršų. 

 

Mediena iki 1 m h sveika. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
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38 nr. Paprastoji liepa, D-37 cm, H-22 m. 

2-a eilė. Dvišakumas 4,5 m h, dar tvirta jungtis. Laja ištysusi į viršų dėl per didelio medžių tankumo. 
Antras viršūnės žeminimas darytas 8 m h. 

 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 

39 nr. Paprastoji liepa, D-33 cm, H-22 m. 

2-a eilė. Dvišakumas 4,5 m h. Antras viršūnės žeminimas darytas 8 m h. Laja ištysusi į viršų, bet dar 
šakojimosi jungtis tvirta. 

 

 

Medienos kokybė gera. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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40 nr. Paprastoji liepa, D-38 cm, H-21 m. 

1-a eilė. Keturšakumas 4,5 m h. Antrasis žeminimas vykdytas 8 m h. Laja daugiaviršūnė, labai išstypusi į 
viršų dėl šviesos stokos. 

 

Medienos kokybė pakankamai gera. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

41 nr. Paprastoji liepa, D-32 cm, H-21 m. 

2-a eilė. Dvišakumas 3 m h. 1-as žeminimas 4,5 m h, 2-as - 7 m h. 

 

Medienos kokybė gera. 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 
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42 nr. Paprastoji liepa, D-36 cm, H-20 m. 

1-a eilė.  Viršūnės genėjimas, po kurio susiformavo trišakumas, 4,5 m h. 2-as žeminimas atliktas 8 m h. 
Kamienas gumbuotas. 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

43 nr. Paprastoji liepa, D-33 cm, H-21 m. 

2-a eilė. Trišakumas 4 m h. 2-as žeminimas  atliktas 8 m h. Nedidelės genėjimo žaizdelės. Daugiaviršūnė 
laja išstypusi į viršų. 

 

 

Prasidėję centrinės medienos pokyčiai apatinėje dalyje. 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 
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44 nr. Paprastoji liepa, D-40 cm, H-17 m. 

Genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota. Trišakumas prasideda 4 m h. 

 

Medienos pokyčiai prasidėję centrinėje dalyje. 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 

45 nr. Paprastoji liepa, D-45 cm, H-17 m. 

Didelė šviežia mechaninė žaizda 1,3 m h 40x22 cm. Apačioje sena žievės žaizda 60x13 cm. 
 

 

Mediena dar pakankamai sveika, prasidėję nedideli medienos spalvos pokyčiai centre. 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 
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46 nr. Paprastoji liepa, D-45 cm, H-17 m.  

Dvišakumas 4,5 m h. Antras žeminimas atliktas 8 m h. Laja graži, gyvybinga. 
Vizualinė būklė – vidutinė. 

 

Išlūžimo pavojus siekia 21 %. 

Išvada: Bendra medžio būklė patenkinama. 

47 nr. Paprastoji liepa, D-48 cm, H-13 m. 

1-as žeminimas 4 m h, išaugę 5 viršūnės. 2-as-5 m h. Šakos dar ne per storos, neluš. Vizualinės apžiūros 
būklė – vidutinė. 

 

Centrinės medienos puvinys plačiausias 2 m h, kur išlūžimo tikimybė siekia 16 %. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 
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48 nr. Paprastoji liepa, D-36 cm, H-11 m. 

Dvišakumas 4 m h., kur stambesnės genėjimo žaizdos. Viršūnėje yra sausų šakų. Lapų kraštai džiūna. 
Apačioje žievėje žaizda 12x14 cm. 

 

Centrinėje dalyje prasidėję medienos pokyčiai, bet dar neplačiai pasklidę. 

Išvada: medžio būklė – patenkinama. 

49 nr. Paprastoji liepa, D-42 cm, H-13 m. 

1-as žeminimas 4 m h, išaugę daug viršūnių. 2-as-5 m h. Genėjimo žaizdelės lajoje, užkantuotos. Kelio 
pusėje gausu sausų lapų. 

 

Medienos pakitimai prasidėję centrinėje dalyje, plinta nuo viršaus. 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 
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50 nr. Paprastoji liepa, D-48 cm, H-14 m. 

Užmūryta 1 m ilgio drevė, 30 cm h. Gumbuotas kamienas. 1-as žeminimas - 4 m h, 2-5 m h. Lajos šakos 
dar nesunkios. Gyvybinga laja. 

 

Mediena stiprokai paveikta puvinio. Išlūžimo pavojus siekia 25 %. 

   Išvada: Būklė – patenkinama. 
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S.Daukanto gatvės medžių inventorizacijos lentelė. 

Nr. Rūšis H, m D,cm Būklė Šaknynas Pastabos Ūkinės priemonės 

1 ML 16 44 1 Auga siauroje 
žalioje juostoje 

Užtraukta kamiene žaizda 2 m h. Viena viršūnė, kreivokas. 
Genėjimo žaizdelės užkantuotos.  

2 ML 16 32 1 Auga siauroje 
žalioje juostoje 

Vienu liemeniu, saikingai genėta. Išlenktu kamienu. Yra sausų 
ūglių. Genėti sausas šakas. 

3 ML 8 26 2/3 Auga siauroje 
žalioje juostoje 

Atvira drevė, tuščiavidurė 2-3,5 m h. Medis palinkęs link kelio. Genėjimu lengvinti 
pasvirusią dalį 

4 ML 15 39 2 Įrėmintas plytelių Dvišakumas 4 m h, 5,5 m h antras dvišakumas. Nedaug 
genėta. 50 cm h kamiene ilga žaizda, užtraukta. Žievės 
pažeidimas 1,4 m h. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

5 ML 17 35 1 Įrėmintas plytelių Dvišakumas 3,5 m h. 3 viršūnės. Genėjimo žaizdelė su drevele 
2 m h. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

6 ML 15 25 2/3 Įrėmintas plytelių Žaizda 10-80 cm h. Medis palinkęs į kelią. Viena viršūnė, vid. 
defoliacija viršūnėje. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

7 ML 15 35 2/3 Auga per siauroje 
žalioje juostoje 

Išlinkęs kamienas. Dvišakumas 5 m h, nedidelės genėjimo 
žaizdelės. 2-3 m h drevė atvira.  

8 ML 14 35 2 Auga per siauroje 
žalioje juostoje 

Kreivokas medis. 4 m h nugenėtos šoninės viršūnės. 
 

9 ML 10 20 2 Auga per siauroje 
žalioje juostoje 

Jaunesnis, kiek stelbiamas, pasviręs. 
 

10 ML 18 44 2 Auga per siauroje 
žalioje juostoje 

Genėjimo žaizdelės 3 m h. Dvišakumas 3 m h. Drevelė 3 m h. 
 

11 ML 15 34 2 Įrėmintas plytelių Viršūnės žeminančio genėjimo žaizdos 6 m h. Dvišakumas 4 m 
h. Kreivokas kamienas. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Genėti lają 

12 ML 14 33 2 Įrėmintas plytelių Genėjimo žaizdos 2,4 m h. Kreivas kamienas, viena viršūnė. Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

13 ML 16 37 1 Įrėmintas plytelių Genėjimo žaizdos 3 ir 6 m h. Viena viršūnė. Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

14 PL 15 55 3 Įrėmintas plytelių Kamieno žaizda nuo apačios iki 2 m h, be žievės, 15 cm pločio. 
Užmūryta, 2,4 m ilgio drevė 22 cm pločio. Šalinti 

15 PL 15 41 2 Įrėmintas plytelių Gumbuotas liemuo. 4 m h 1-as žeminimas, 5 m h - antras. 6 
viršūnės. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 
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16 PL 15 38 3 Įrėmintas plytelių Drevė 30 cm h. Kiauras vidus, tuščiaviduris nuo apačios. Drevė 
atvira po genėjimo 4 m h. 3 viršūnės. Šalinti 

17 PL 15 34 2 Įrėmintas plytelių Praeityje 5 m h nužeminta viršūnė. Auga 5 viršūnės. 
Gumbuotas kamienas. Genėjimo žaizda 4 m h, užtraukta. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

18 PL 16 39 2 Įrėmintas plytelių Kamieno žaizda užmūryta, siaura, 30x90 cm h. Pirmas viršūnės 
žeminimas atliktas 4 m h, antras-5 m h. Palikta 3 viršūnės. 
Genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota. 

Atnaujinti viršutinį 
dirvožemį 

19 PL 13 30 2/3 Įrėmintas plytelių Pirmo viršūnės žeminimo 4 m h vietoje drevė. Antras 
žeminimas -5 m h. Stiebiasi 3 viršūnės. Š pusėje iki 1 m ilgio 
žievės pažeidimai, 20 cm pločio. Laja  skurdoka. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

20 K 20 35 2 Įrėmintas plytelių Šakojimasis prasideda 7 m h, žemiau-plonos naujos šakelės. 
Kamieno žaizda 23x7 cm be žievės 40 cm h, užkantuota. 
Retoka laja. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

21 PL 16 50 3 Įrėmintas plytelių Prie lauko kavinės. Dvišakumas 3 m h . Pirmas nužeminimas 4 
m h, antras-5 m h. Gumbuotas liemuo. 1 m h gumbe gilesnė 
drevelė. Genėjimo žaizdos užkantuotos.  Šalinti 

22 PL 15 40 2 Įrėmintas plytelių Pirmas viršūnės žeminimas 4 m h, antras-5 m h. Į viršų 
stiebiasi 4 viršūnės. Genėjimo žaizdelės.  

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

23 PL 16 47 2 Įrėmintas plytelių Dvišakumas 4 m h, antras-6 m h. Laja gyvybinga. Genėjimo 
žaizda 4 m h, užkantuota, bet viduje prasidėjęs puvimas. 
Gumbuotas liemuo. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

24 PL 15 47 2/3 Įrėmintas plytelių Trišakumas 4 m h.  6 m h buvęs viršūnės žeminimas. Žievėje 
žaizda 3 m h, 1,5 m ilgio. Nubrozdinta ir stora lajos šaka. Laja 
gyvybinga. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

25 DL 14 41 2 Žalioje zonoje, tik 
P pusėje plytelės 

Dvišakumas 4,5 m h. Žaizdos užtrauktos. Genėjimo žaizdos 7 
m h. Lajoje yra medienos žaizdų.  

26 DL 15 38 2 Žalioje zonoje, tik 
P pusėje plytelės 

Genėjimo žaizda 3 m h, pašalinant dvišakumą. Kamienas kiek 
pasviręs, bet viršuje simetrija atsistačiusi.  

27 DL 13 58 2/3 Žalioje zonoje, tik 
P pusėje plytelės 

Užkantuotos genėjimo žaizdos 2,5 m h. Vienoje formuojasi 
drevė. 

Genėti apačioje naujus 
ūgliu. 

28 K 15 62 2 Žalioje zonoje  Genėjimo žaizda 22x24 cm 2,3 m h. užkantuota, po ja atželia 
nauji ūgliai. Šakoje 3 m h pjautinė žaizda. Medis truputį 
palinkęs V kryptimi. Laja gyvybinga. Apatinių šakų lapų kraštai 
džiūna.  
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29 DL 13 52 3 Žalioje zonoje, tik 
P pusėje plytelės 

Nuo apačios kyla iki 2 m h drevė atvira, kamienas 
tuščiaviduris. Genėjimo žaizdos prasideda 2,5 m h. Aukščiau 2 
m, 3 m ilgio plyšio randas. Kamienas kreivokas. Šalinti 

30 DL 20 55 2 Žalioje zonoje Storos šakos genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota, neišpuvusi. 
Trišakumas ~4 m h. Laja gyvybinga.  

31 PL 13 42 3 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

1-a eilė. Dvi viršūninės šakos išdžiuvę. Likusioje-stipri 
defoliacija, lapų kraštai džiūna. Užmūryta drevė 1,20 cm ilgioh.  Šalinti 

32 PL 15 47 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Trišakumas 2,5 m h, genėjimo žaizda, užkantuota. 
Jungtis dar tvirta.  

33 ML 5 14 2/3 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Stelbiama šalia augančio klevo, linksta viršūnė. Laja 
sveika.  

34 K 15 26 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Laja sukelta iki 7 m h. Kamienas tiesus, apatinių šakų 
lapų kraštai džiūna. Dėl sausros viršūnės ūgliai džiūna. 
Genėjimo žaizdos nedidelės, užkantuoti pakraščiai.  

35 PL 18 47 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Trišakumas 3 m h, genėjimo žaizdelės, kamienas 
gumbuotas.  

36 PL 19 44 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Keturšakumas 3-4 m h. Laja daugiaviršūnė, išstypusi į 
viršų. Genėti lają 

37 PL 20 38 2/3 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

1-a eilė. Žievės pažeidimai iki 3,5 m h, silpnai kantuojamas. 
Apačioje drevelė. 4 m h  trišakumas, dar tvirta jungtis. Laja 
ištysusi į viršų. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Genėti lają 

38 PL 22 37 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

2-a eilė. Dvišakumas 4,5 m h, dar tvirta jungtis. Laja ištysusi į 
viršų dėl per didelio medžių tankumo. Antras viršūnės 
žeminimas darytas 8 m h. Genėti lają 

39 PL 22 33 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės. 

2-a eilė. Dvišakumas 4,5 m h. Antras viršūnės žeminimas 
darytas 8 m h. Laja ištysusi į viršų, bet dar šakojimosi jungtis 
tvirta. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

40 PL 21 38 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

1-a eilė. Keturšakumas 4,5 m h. Antrasis žeminimas vykdytas 8 
m h. Laja labai išstypusi į viršų dėl šviesos stokos. Genėti lają 

41 PL 21 32 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės. 

2-a eilė. Dvišakumas 3 m h. 1-as žeminimas 4,5 m h, 2-as - 7 m 
aukštyje. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Genėti lają 

42 PL 20 36 2 Š pusė apribota 
šaligatviu 

1-a eilė.  Viršūnės genėjimas, po kurio susiformavo 
trišakumas, 4,5 m h. 2-as žeminimas atliktas 8 m h. Kamienas 
gumbuotas. Genėti lają 
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43 PL 21 33 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

2-a eilė. Trišakumas 4 m h. 2-as žeminimas  atliktas 8 m h. 
Nedidelės genėjimo žaizdelės. Daugiaviršūnė laja išstypusi į 
viršų. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

44 PL 17 40 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

Genėjimo žaizda 4 m h, užkantuota. Trišakumas prasideda 4 m 
h. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

45 PL 17 45 2/3 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

Didelė šviežia mechaninė žaizda 1,3 m h 40x22 cm. Apačioje 
sena žievės žaizda 60x13 cm. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

46 PL 17 45 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

Dvišakumas 4,5 m h. Antras žeminimas atliktas 8 m h. Laja 
graži, gyvybinga. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Genėti atžalas 

47 PL 13 48 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

1-as žeminimas 4 m h, išaugę 5 viršūnės. 2-as-5 m h. Šakos dar 
ne storos, neluš. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Retinti lają 

48 PL 11 36 2/3 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

Dvišakumas 4 m h, kur stambesnės genėjimo žaizdos. 
Viršūnėje yra sausų šakų. Lapų kraštai džiūna. Apačioje žievėje 
žaizda 12x14 cm. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Išgenėti sausas 
šakas 

49 PL 13 42 2 Visą šaknyną 
varžo plytelės 

1-as žeminimas 4 m h, išaugę daug viršūnių. 2-as-5 m h. 
Genėjimo žaizdelės lajoje, užkantuotos. Kelio pusėje gausu 
sausų lapų. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį. Genėti sausas 
šakas 

50 PL 14 46 2/3 Visą šaknyną 
varžo plytelės. 

Užmūryta 1 m ilgio drevė, 30 cm h. Gumbuotas kamienas. 1-as 
žeminimas - 4 m h, 2-5 m h.Lajos šakos dar nesunkios. 
Gyvybinga laja. 

Atnaujinti paviršinį 
dirvožemį 

Paaiškinimai: ML - mažalapė liepa; LP - paprastoji liepa; LD - didžialapė liepa; K - paprastasis klevas. 

Būklė: 1 - gera; 2 - vidutinė; 2/3 - patenkinama; 3 - bloga. 

 


