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TYRIMO METODIKA 

 
Medžių būklės tyrimas vykdytas 2020 m. vasario mėnesį. Medžių būklė nustatyta 

vadovaujantis  Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Nr. D1-5 antras priedas).   

Buvo įvertinta būklė projekte kirtimui numatytiems medžiams. Vizualinio vertinimo 

patikslinimui 10  medžių papildomai atliktas tomografinis tyrimas 3 D akustiniu tomografu 

“Arbotom”. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, apskaičiuotas aukštis ir kamieno skersmuo 1,30 m 

aukštyje. Kadangi vertinimui atrinkti kirtimui rekomenduojami medžiai, tai į apskaitą pateko tik 

patenkinamos ir blogos būklės medžiai.  

 

GAUTŲ REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

Ekspertizės metu buvo įvertinta būklė 62 medžiams, 52- vizualiai, 10- tomografu. 

Nustatyta 14 vidutinės būklės medžių, kurie dar gali augti nekeldami pavojaus daug metų. 

Tai šie nr.: 1, 2, 3, 4, 7g, 51, 53, 1A, 2A, 5A, 6A, 7A, 9A.  

Nustatyta 48 blogos būklės, iš kurių šalinti rekomenduojama 41 medžius.  Šalinami šie medžiai:  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  30, 31,  33,  36, 37,  

42, 43, 44, 45, 46,  47, 48,  52, 57,  58,  59,  3A, 8A.  

7 blogos būklės medžius galima palikti, nes jie auga atokiau žmonių lankomų takų ir nekelia 

pavojaus. Tačiau ties jais reiktų pastatyti perspėjimo  ženklus apie galimą pavojų.  

Tai šie medžiai:  nr. 28, 29, 49, 50, 54, 55, 56.  

 

Arboristo priežiūra būtina prie tako Nr. 60 augančiam blogos būklės, bet išskirtinio grožio ir žmonių 

labai mėgiamo su gumbu, dviem liemenimis klevu, kad prailginti jo gyvavimą. Medžio vidus stipriai 

išpuvęs, dviliemenė dalis gali plyšti, nes liemenys aukšti ir sunkūs.    
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REZULTATAI 

1 Medynas (1 skl.). 

 

Medynas yra nuošaliausioje vietoje, parko pakraštyje. Medžiai susodinti tankiai, skeletinės 

šakos sukilę į viršų ir liemenys jau per aukštai išstypę, kad po retinimo kirtimų jų suspaustos lajos 

atsistatytų. Susiformavo masyvas, kuris iš tolo žiūrint atrodo kaip siena nuo išorės, kuri uždaro parką. 

Tai sukuria parko užbaigtumo pojūtį. Ši vieta neskirta intensyviam lankymui, bet grožėjimuisi iš tolo. 

Dėl to šiame masyve rekomenduojama atlikti tik sanitarinius kirtimus, šalinant tik pačius ploniausius, 

džiūstančius, ligotus medžius, nesiekiant jo išretinti. Lajų glaudumas gali būti 0,8-0,9. 

1 – 4 nr. grupė. Mažalapės liepos, karpotieji beržai. D-22/24 cm, H-21 m. 

Būklės aprašymas: Medžiai sveiki, grupė ne per tanki, matomumas į slėnį pakankamas. 

  Medžiai geri 
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2 Medynas (2 skl.) 

Medynas yra prie magistralinio tako, netoli žaidimo aikštelės. Intensyviau, iki 0,5 glaudumo, 

rekomenduojame išretinti arčiau tako esančią pakraščio dalį, kad prie treniruoklių būtų šviesesnė 

aplinka ir nuo tako atsivertų didesnė erdvė. Gilesnėje medyno dalyje šalinti tik ligotus, pasilpusius 

medžius. 

   

Retinti grupę, šalinant pažeistus, skurstančius medžius 

5 – 6, 9, 10, 12-14 Nr. Mažalapės liepos, D-26/28 cm, H-21 m. 

Būklės aprašymas: kreivoki, ligoti, su žaizdomis liemenys. Šalinti. 

 

3 Medynas (3 skl.), Raudonieji ąžuolai 

Būsimo tako vietoje retinimu atverti šviesią properšą. Įvertinti, kad raudonojo ąžuolo lajos po 

išretinimo ateityje platės, dėl to erdvę takui reikia išplatinti su rezervu. Medyno viduje retinti 

vietomis pasiekiant 0,7 glaudumą, o vietomis galima palikti tankesnes grupeles, kad 

monokultūrinio medyno vaizdas nebūtų monotoniškas.  
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Nr.7 grupė. Paprastieji klevai, D-23 cm, H-14 m. 

Grupėje auga dviliemeniai, klevai, trys iš jų su žaizdomis, drevėmis. Per tanki grupė.  

 7     

Retinti grupę išpjaunant pažeistus, stelbiamus liemenis, paliekant sveikus medžius.  

4 medynas.  Nr. 8, 11 Mažalapės liepos, D-24 cm, H-24 m. 

Būklės aprašymas: per tankiai auga, užveria vaizdą į Miniją. Išretinti apatinę tankiąją juostą 50 % ir 

suformuoti kelis atvirus langus vaizdui į slėnį. 

 

Retinti grupę, kad atsivertų daugiau erdvės lajoms vystytis, o ne kamienams stiebtis į viršų. 
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15 Nr. Paprastasis klevas, D-23 cm, H-14 m. 

Būklės aprašymas: Pasviręs į taką, stumiamas kitų. Viršūnė dvišaka, kreiva. Neperspektyvus. 

  Šalinti kaip neperspektyvų. 

16 – 19 Nr. grupėje. Mažalapės liepos, vid. D-35 cm, vid. H-25 m. 

Kreivi kamienai, viršūnės, per tankiai auga, konkuruoja, neperspektyvūs. Medžiai susodinti eilėmis, 

niekada nebuvo retinta, dėl to stipriai konkuruoja tarpusavyje, tysta į dangų.  

 Retinti grupę, šalinant kreivus, deformuotomis 

viršūnėmis. 
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20 Nr. Mažalapė liepa, D-34 cm, H-23 m. 

Būklės aprašymas:  Nuo 1,50 m iki 2 m H, puvinys. Dviliemenis nuo 10 m h. Labai aukštas, bešakis 

liemuo. Grybo vaisiakūniai auga žaizdos apačioje – medienos vidinis puvinys. Neperspektyvus. 

   

Šalinti kaip neperspektyvų, atveriant daugiau erdvės. 

21 Nr. Mažalapė  liepa, D-57 cm, H-17 m. 

Būklės aprašymas: Pasvirusi link tako, stumiama kitų medžių. V p. atvira siaura žaizda, kurioje 

atsiveria gilus puvinys, 26 cm gylio, nuo apačios iki 2 m H. Kita didelė drevė 3,5 m h. Išpuvęs vidus. 

    

Šalinti nes jau išpuvęs vidus. 
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22 Nr. Mažalapė liepa, D-20 cm, H-20 m. 

Būklės aprašymas: Labai ištįsęs liemuo, su kovų lizdu viršūnėje. Pašalinus - atsidengtų erdvė 

augančiam ąžuoliukui. 

  Šalinti, kad atverti erdvę ąžuoliukui. 

23 Nr. Mažalapė liepa, D-35 cm, H-24 m. 

Būklės aprašymas: Drevė apačioje 18 cm gylio, 70x10 cm, užkantuoti kraštai, bet medžio šerdis 

išpuvusi, puvinys kyla viršun. Medis palinkęs virš takelio. Sunkėjant medžiui, jis darosi pavojingas 

dėl išlūžimo, nes dėl grupės tankumo kamienas laibas, bet aukštas. Neperspektyvus. 

   

Šalinti dėl būklės, kaip neperspektyvų, atveriant erdvę. 
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24 Nr. Mažalapė liepa, D-28 cm, H-23 m. 

Būklės aprašymas: ŠV p. atvira žaizda nuo apačios iki 2,5 m h, medienos puvinys, kraštai 

užkantuoti. Apačia jau visai tuščiavidurė. Puvinys apėmęs labai plačiai. Visiškai neperspektyvus. 

    

Šalinti dėl blogos būklės, kuri daro medį pavojingą išlūžti. 

25 Nr. Mažalapė liepa, D-30 cm, H-19 m. 

Stelbiama labai arti augančio aukštesnio ir storesnio klevo. Laja asimetriška, labai ištysusi bešakė 

dalis, yra sausų skeletinių šakų.  

   Neperspektyvus. 

Pašalinus, atsivertų geresnės sąlygos dešinėje greta augančiam klevui.  
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26 Nr. Mažalapė liepa, D-43 cm, H-13 m. 

Būklės aprašymas: Auga tankioje grupelėje. Lūžusi viršūnė, vystosi kita kreiva viršūnė. Dėl stelbimo 

neišsivystė normali viršūnė ir aukštutinė medžio dalis toliau labai neproporcingai vystosi. Per stipri 

supančių medžių tarpusavio konkurencija. Neperspektyvus. 

   Šalinti, atveriant erdvės greta augančiam. 

27 Nr. Paprastasis klevas, D-17 cm, H-13 m. 

Būklės aprašymas: Apačioje didelė bežievė žaizda 13x20 cm. su medienos puviniu. Virš jos esanti 

žaizda užsitraukia. Stelbiamas, konkuruoja laja su senesniais ir aukštesniais, neperspektyvus.  

     

Šalinti, atveriant kitų medžių lajoms erdvės. 
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28 Nr. Paprastasis klevas, D-22 cm, H-22 m. 

Auga šlaite, su didele dreve. Būklė bloga, tačiau galima palikti, nes auga nuošaliai, šlaite, ne prie 

lankomų takelių. 

29 Nr. Paprastasis ąžuolas, D-130 cm, H-26 m. 

Būklės aprašymas: Gausu sausų šakų, yra skilusių sausų šakų. Drevė apačioje. Tokio storio ąžuolą 

reikia stengtis išsaugoti. 

   Saugoti kaip gamtos paminklą. 

30 (10A) Nr. Paprastasis skroblas, D-58 cm, H-20 m. 

Būklės aprašymas: Kamiene yra sausų šakų. Medis jau senas, giliai vagotas kamienas, reljefinė laja. 

 

Medienos centrinis puvinys kyla liemeniu, vidus tuščiaviduris.  

Kadangi auga keliukų sankirtoje, tai takų renovacijos metu bus pažeistos šaknys. Tokios būklės 

medžiui tai jau pavojinga, dėl to neverta investuoti į genėjimus, siekiant išlengvinti lają. 
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Nr. 36 Paprastasis klevas, D-36 cm, H-26 m. 

Būklės aprašymas: Kiauras visai, tik žievė laiko. 50 cm aukštyje V p. atvira drevė. Aukštas, gali lūžti. 

  Šalinti, nes jau pavojingas dėl išvirtimo, tuščiaviduris. 

Nr. 37. Paprastasis klevas, D-87 cm, H-21 m. 

Prie pat tako. Apačioje pusė kamieno atviro po išlūžusio gretimo liemens, be žievės. Virš žaizdos 

aukščiau atšokinėja žievė. Pūva kelmas, pažeisdamas šaknis. Džiūvanti viršūnė, viršuje didelė 

bežievė dalis. Priekelminėje dalyje ir viršūnėje medžio gyvybinės funkcijos sunykę negrįžtamai, 

jokiomis priemonėmis nebeįmanoma sustabdyti medžio gyvybingumo nykimo.  

   
 
Medį šalinti, nes darosi pavojingas 
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Nr. 38 (4 Arb.)  Paprastasis klevas, D-95 cm, H-23 m. 

Būklės aprašymas: V formos dvišakumas 1,3 m aukštyje. Rytinės pusės liemuo mechaniškai 

pažeistas, didelė bežievė pūvanti žaizda, kurioje prasidėjęs trūnijimas. Medis auga parko 

pakraštyje netoli gyvenamojo namo. Pažeistas su puviniu liemuo lūžimo atveju padarytų žalą 

gyventojams. Pavojingas. 

 

1 m aukštyje dvišakumo jungtyje ryškus vidinis medienos puvinys, kas didina lūžimo riziką. 

Centrinis puvinys leidžiasi iki pat žemės. 

 Šalinti medį, nes liemens lūžimo rizika didėja. 
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Nr. 42 Mažalapė liepa, 17 cm, H-9 m. 

Savaiminis, gožiamas kaštono. Yra sausų išlūžusių šakų, ne vietoje, gadina šaknys paveldą. 

 Šalinti, savaime išdygęs per arti paveldo pamatų. 

Nr. 43 Mažalapė liepa, D- 25 cm, H-17 m. 

Stelbiamas, ir stumiamas greta augančio klevo. Pasviręs i V pusę. Ilgas bešakis liemuo. Pašalinus jį atsivertų 

erdvė į paveldą, šalia augančiam klevui. Laja asimetrinė. 

   

Šalinti, atveriant erdvę vertingesniems. 
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Nr. 44. Paprastasis uosis, D-31 cm. 

Defoliacija vidutinė, stelbiamas klevo, palinkęs. Gausu negyvybingų šakelių, ūglių džiūtis.  

 Šalinti, atveriant erdvę. 

Nr. 45 Mažalapė liepa, 72 cm, H-24 m. 

Didžiulė atvira bežievė žaizda po antro liemens išlūžimo nuo 1,6 iki 4 m aukščio. Viršuje plačiai 

apėmę grybų vaisiakūniai - vidinis medienos puvinys virš lūžusios žaizdos. 

   

Šalinti, darosi labai pavojingas. 
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46, 47, 48. Tuopų grupė (D-97, 108, 92, H-32). 57-58 tuopos (D-87, 113), 5 gr. 

Berlyninės ir baltosios tuopos aukštos, gerokai iškilusios virš kitų medžių, storos, darosi labai 

galingos. Lajos labai plačiai išsikerojusios, užgoždamos didelį plotą ir skurdindamos šalia augančių 

medžių augimą. Prasidėję ūglių džiūtis, būdinga senoms tuopoms. Tokių parametrų tuopos jau 

peraugusios ir kuo toliau, tuo bus sudėtingiau jas tvarkyti. Dėl to rekomenduojama jau dabar jas 

šalinti, prieš parko tvarkymo darbus, kad vėliau jos nesugadintų likusių medžių ir atnaujintos 

infrastruktūros.  

Nr. 57 tuopa auga labai arti tako, džiūna ūgliai, krenta ant tako sausos šakos. Nr. 58 tuopos viduje 

prasidėjęs centrinis puvinys. 

Plane 5 gr. pažymėtoje prie tvoros ant šlaitelio augančias tuopas taip pat šalinti, atveriant sąlygas 

naujiems, žemesniems ir parkui tinkamesniems želdiniams sodinti.  

 

Šalinti kaip peraugusius prieš parko tvarkymo darbus.  

Vienos tuopos dalį nupjauto kamieno rekomenduojama palikti ant žemės vaikams laipioti, ar 

natūraliam dūlėjimui, kad būtų galima saugiai stebėti vykstančius medienos irimo procesus. 
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Nr. 49 (181C) Mažalapė liepa, 37 cm, H-16 m. 

Visiškai išlinkęs apačioje, išlinkimo viršutinėje pusėje kamienas be žievės, su biriu puviniu, žaizda 2 

m ilgio, 20 cm pločio. Ateityje, puviniui plintant, gali išlūžti.  

 Palengvinti lają. Padaryti iš kaladės atramą nuo žemės. 
 

Nr. 50 Paprastasis klevas, D-57 cm, H-22 m. 

Drevė apačioje 86x22 cm, gylis 28 cm. Užkantuoti kraštai tvirtai, bet ties pamatu mažai iš viso lieka 
medienos. Su tokio dydžio puviniu medžio būklė jau bloga, bet palengvinus lają dar gali augti. 
 

  Lengvinti lają. 
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Nr. 51. Paprastasis klevas, D-32 cm, H-14 m. 

Apačioje kempinės auga. 1,4 m aukštyje pietų pusėje žievę atmetinėja. Yra sausų šakų. 

Neperspektyvus. 

 Dar gali augti, bet prasidėję medienos pokyčiai. 

Nr. 52. Paprastasis klevas, D-18 cm, H-13 m. 

Sausuolis, krenta žievė.  

 Šalinti skubiai, pavojingas 
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Nr. 53. Paprastasis klevas, H-20 m. 

Pradeda stelbti pušį prie tremtinių gojelio. Daugiakamienis 2-3 m H. Yra sausų šakų. Ateityje šakos 

lūš dėl silpnų jungčių. 

 Genėti lają, kad nestelbtų pušų. 
 

Nr. 54. Mažalapė liepa, D-86 cm, H-20 m. 

Drevė pamate gili 50x22 cm, šerdis išpuvusi, šlapias puvinys.  Lajoje yra sausų šakų. Medis pasviręs. 

   

Būklė bloga dėl puvinio pamate, bet dar tvirti drevės kraštai. Stebėti būklę. 
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Nr. 55. Mažalapė liepa, D-97 cm, H-24 m. 

Pasvirusi link šlaito, skilusi mediena išilgai iki 5 m h., dėl liemens svorio plėšimo, žaizda 

nebeužsitrauks. Centrinis puvinys apačioje. Drevė gili, mediena išpuvusi. Labai pavojingas. 

   

 
Nr. 56. Mažalapė liepa, D-70 cm, H-24 m. 

Skilusi mediena išilgai - tuščiavidurė. Apėmęs centrinis puvinys. Lajos viršuje žaizdos.  

 Medis aukštas, pavojingas. 
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Medynas šlaite 

Išretinti iš trako tankiai želiančius savaiminius medelius, kurie nekontroliuojami greitai išstyps 

aukštais plonais liemenimis. Palikti trake vertingesnius krūmus, kurie formuos žemutinį ardą.  

  

Nr. 59. Paprastasis klevas, D-55 cm, H-18 m. 

Arti tako, šakos virš tako pavojingai pažeistos, su puviniais. Kamieno apačioje šlapias puvinys. 

Kamiene trūkio randas. Lajoje gausu sausų šakų, puvinių. Šaknys pažeistos. Medis visas ligotas. 

   

Šalinti, nes būklė bloga, o tako rekonstrukcijos metu bus pažeistos dar ir šaknys.  
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Nr. 1A (202 C) Paprastasis klevas, D-54 cm, H-23 m. 

Būklės aprašymas: Laja asimetriška. Apačioje puvinys prasidėjęs. Viršūnė lūžusi. Genėti sausas šakas. 

 

Prasidėjęs centrinis medienos puvinys, bet dar nepavojingas. 

    

Medžio būklė – patenkinama. 
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Nr. 2A (203 C) Paprastasis klevas, D-82 cm, H-23 m. 

Būklės aprašymas: Laja asimetriška, bet sveika. 

 

 Prasidėjęs centrinis puvinys, bet dar jo išplitimas nepavojingas. 

 Medžio būklė – patenkinama. 

Nr.  3A (210 C) Paprastasis klevas, D-61 cm, H-21 m. 

Būklės aprašymas: Spaudžiamas kitų medžių. Drevė 10 m h. Lūžusi šaka viršūnėje. Puvinys vidinis. 

 

Centrinis puvinys jau pavojingai išplitęs, plačiau pasklidęs 1 m aukštyje. 



24 
 

    Medžio būklė – bloga. 

Nr. 5A Paprastasis klevas, D-60 cm, H-21 m. 

Liemens bešakė dalis labai ilga, žymių kamieno pažeidimų išoriškai nesimato. 
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1 m h centrinio puvinio pradžia, bet dar nepavojinga. 

Medžio būklė - patenkinama. 

 

6A Nr. Paprastasis klevas, D-78 cm, H-22 m. 

Būklės aprašymas: Medis senas, palinkęs, kamienas samanotas. Tačiau liemenį ateityje reiktų 

paremti, kad neišvirstų dėl pasvirimo. 

  
 

Centrinio puvinio dar tik pradžia, dar nepavojinga.  
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7A Nr. Paprastasis klevas, D-76 cm, H-20 m. 

Būklės aprašymas: Medis senas, palinkęs, tačiau viršūnės šaka atstato pusiausvyrą. Kamienas 

samanotas. Lajos viršūnėje lūžusi sausa šakos dalis, bet tvirta, nepavojinga. Labai gražus reljefiškai. 

 

Centrinio puvinio tik pradžia, dar nepavojingas. 

8A Nr. Mažalapė liepa, D-87 cm, H-24 m. 

Būklės aprašymas:   Lajos dalyje liemenyje yra grybo vaisiakūnių, drevių. Laja plačiai išsikerojusi. 

Medis senas. 

 

Medienos centrinis puvinys labai pavojingai išplitęs. 1 m aukštyje visiškai atvira ertmė centre, 

mažai belikę supančios sveikos balanos. 

Lūžimo rizika didelė.  
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Nr. 9A (176 C) Paprastasis klevas, 97 cm, H-21 m. 

Būklės aprašymas: Yra sausų šakų, bet dar sveikas. Trūkis kamiene užtrauktas. 

  

  

Medžio būklė – vidutinė. 
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Galutinės išvados: 

Parko dirvožemis derlingas, suskaidytos lapų nuokritos praturtina dirvožemį maisto 

medžiagomis, dėl to nereikalingas papildomas tręšimas. Vietomis dirvožemis yra užmirkęs. 

 

Medynai 

Medeliai buvo pakankamai tankiai susodinti, kad grupėse lajos greičiau  susivertų. Praėjus 

laikui, medžių lajos užaugo ir medynuose grupės labai sutankėjo, medžiai konkuruoja tarpusavyje 

dėl maisto medžiagų, šviesos. Liemenys tysta į aukštį, o lajoms nebeužtenka erdvės pilnai išsiskleisti.  

1 medyne atlikti tik sanitarinius kirtimus, šalinant džiūnančius, paliegusius.  

2 ir 3 medyne atlikti retinimus suformuojant erdves, takus. Glaudumas gali kisti nuo 0,5 iki 0,8.  

4 medyne žemutinę tankiąja juostą išretinti 50% ir atverti kelis langus į slėnį. 

5 grupės tuopas šalinti, nes jau tampa peraugusiomis, per daug stambios ir pavojingomis. Po 

iškirtimo, kitą sezoną naikinti gausiai dygstančias šaknines atžalas. Tačiau įvertinti, kad dirvožemis 

toje vietoje bus užmirkęs, nes tuopos labai daug vandens išgarina. Dėl to reikia tvarkyti šioje 

vietoje drenažą, kad nebūtų per šlapia. 

Šlaite link upės rekomenduojame išretinti iš trako tankiai želiančius savaiminius medelius. Palikti 

trake krūmus, kurie formuos žemutinį ardą. Krūmai naudingi paukščiams, smulkiems žinduoliams 

pasislėpti, jie reguliuoja vandens kiekį dirvožemyje, stabdo šlaito eroziją.  

 

Medžių būklė 

Nustatyta 14 vidutinės būklės ir 48 blogos būklės medžių. Iš blogos būklės, šalinti 

rekomenduojama 41 medžius.  7 blogos būklės medžius galima palikti, nes jie auga atokiau žmonių 

lankomų takų ir nekelia pavojaus. Prie tokių medžių įrengti perspėjimo ženklus. 
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Želdinių inventorizacijos lentelė 

Nr. Rūšis H, 
m 

D, 
cm 

Būklė Pastabos Priemonės 

1 Liepa  24 22 2 Pakankamai sveiki, ne per tankūs, turi pakankamai erdvės vystytis 
 

2 Liepa  21 24 2 Pakankamai sveiki, ne per tankūs, turi pakankamai erdvės vystytis 
 

3 Liepa 22 24 2 Pakankamai sveiki, ne per tankūs, turi pakankamai erdvės vystytis 
 

4 Liepa 24 22 2 Pakankamai sveiki, ne per tankūs, turi pakankamai erdvės vystytis 
 

5 Liepa 21 28 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Šalinti stelbiamus, kreivus 

6 Liepa 24 28 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Šalinti stelbiamus, kreivus 

7 Klevų 
grupė 

18 14-
30 

3 Dvikamieniai. Žaizdos, drevelės, bežievė dalis kamienuose. Stelbiami, 
neperspektyvus. Konkuruoja tarpusavyje. Pašalinus-atsivers greta 
augantiems klevams erdvė. 

Retinti grupę, pašalinant 
pažeistais liemenimis medžius 

7g Klevas 17 17 
/39 

2 Dviliemenis nuo 1 m h. Vieną plonąją skeletinę šaką išpjauti, nes ji pažeista. Džiūstantį plonąjį liemenį 
išpjauti 

8 Liepa 23 28 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

9 Liepa 24 28 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

10 Liepa 24 22 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

11 Liepa 24 20 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

12 Liepa 22 22 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

13 Liepa 23 24 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

14 Liepa 23 22 3 Tankiai suaugusi grupė Retinti, šalinant  silpnus 

15 Klevas 14 23 3 Pasviręs į taką, stumiamas kitų. Viršūnė dvišaka, kreiva. Neperspektyvus. Retinti, šalinant  silpnus 

16 Liepa 25 36 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Retinti, šalinant  silpnus 

17 Liepa 25 36 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Retinti, šalinant  silpnus 

18 Liepa 25 34 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Retinti, šalinant  silpnus 

19 Liepa 24 42 3 Kreivi, per tankiai auga, konkuruoja. Retinti, šalinant  silpnus 

20 Liepa 23 34 3 Nuo 1,50 m iki 2 m H, puvinys. Dviliemenis nuo 10 m h. Labai aukštas, 
bešakis liemuo. Grybai auga žaizdos apačioje – vidinis puvinys. 

Šalinti 



30 
 

21 Liepa 24 42 3 Pasvirusi link tako. V p. žaizdoje puvinys, nuo apačios iki 2 m H. Kita didelė 
drevė 3,5 m h. 

Šalinti 

22 Liepa 20 20 3 Labai ištysęs liemuo, su kovų lizdu viršūnėje. Pašalinus – atsidengtų erdvė 
augančiam ąžuoliukui. 

Šalinti, atveriant erdvę 

23 Liepa 24 35 3 Drevė apačioje 18 cm gylio, 70x10 cm, užkantuoti kraštai, bet medžio šerdis 
išpuvusi, puvinys kyla viršun. Medis palinkęs virš takelio. Pavojingas dėl 
išlūžimo. 

Šalinti, atveriant erdvę 

24 Liepa 23 28 3 ŠV p. atvira žaizda nuo apačios iki 2,5 m h, medienos puvinys. Apačia visai 
tuščiavidurė. 

Šalinti, pavojingas 

25 Klevas 20 30 3 Stelbiama labai arti augančio aukštesnio ir storesnio klevo. Laja asimetriška, 
yra sausų šakų. Pašalinus jį, atsivertų geresnės sąlygos greta augančiam 
klevui. Neperspektyvus. 

Šalinti, atveriant erdvę 

26 Liepa 13 43 3 Lūžusi viršūnė. Stelbiamas, neperspektyvus.  Šalinti 

27 Klevas 13 17 3 Apačioje didelė bežievė žaizda 13x20 cm. Su puviniu. Virš jos žaizda 
užsitraukia. Stelbiamas, neperspektyvus. 

Šalinti, atveriant erdvę 

28 Klevas 22 22 3 Su didele dreve. Palikti galima, nes auga 
nuošaliai šlaite. 

29 Ąžuolas 26 130 2 Gausu sausų šakų, yra skilusių sausų šakų. Drevė apačioje. Bet reikia saugoti, 
auga atokiau nuo lankomų vietų, dėl to nekels pavojaus sausos šakos. 

Saugoti 

30(10A) Skroblas 22 26 3 Kamiene yra sausų šakų. Medis jau senas, giliai vadotas kamienas, reljefinė 
laja 

Šalinti 

33 Liepa 24 30 3 Konkuruoja su ąžuolo laja. Pašalinti, atidengiant erdvę 
ąžuolui 

36 Klevas 26 36 3 Kiauras vidus visai, tik žievė laiko. 50 cm h V p. atvira drevė. Aukštas, gali 
lūžti. 

Pavojingas, šalinti. 

37 Klevas 21 87 3 Prie pat tako. Apačioje pusė kamieno atviro po išlūžusio gretimo liemens, be 
žievės. Pūna kelmas, pažeisdamas šaknis. Džiūna viršūnė, viršuje didelė 
bežievė dalis. Medis labai sunkus, pavojingas. 

Pavojingas, per arti tako, kad 
palikti. 

38 (4A) Klevas 23 95 
 

Dvišakas. Vienas liemuo pažeistas, didelė pūnanti žaizda, prasidėjęs 
trūnijimas. 

Šalinti, pavojingas dėl išlūžimo  
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41 Klevas 
 

18 
 

Dviliemenis nuo apačios. Pamate atvira drevė, visai tuščiavidurė. Kamienai 
išlinkę į dvi suses, vienas svyra link namo. Labai pavojingi dėl išlūžimo. 
Nebeįmanoma jokiomis priemonėmis išsaugoti. 

Pavojingas, šalinti 

42 Klevas 9 17 3 Savaiminis, išdygęs per arti paveldo pamatų. Gožiamas kaštono. Yra sausų 
išlūžusių šakų., neperspektyvus ir ne vietoje. 

Šalinti, ne vietoje išdygęs, 
kenkia paveldui. 

43 Klevas 17 25 3 Stelbiamas, ir stumiamas greta augančio klevo. Pasviręs i V pusę. Ilgas 
bešakis liemuo. Pašalinus jį atsivertų erdvė į paveldą, šalia augančiam klevui. 

Šalinti 

44  Uosis  
 

31 3 Defoliacija vid., stelbiamas klevo. Gausu negyvybingų šakelių, ūglių džiūtis.  Šalinti 

45 
(C215) 

Klevas 24 72 3 Didžiulė atvira bežievė žaizda po antro liemens išlūžimo nuo 1,6 iki 4 m 
aukščio. Viršuje plačiai apėmę grybų vaisiakūniai-vidinis medienos puvinys.  

Šalinti, labai pavojingas. 

46 
(C158) 

Tuopa 32 97 3 Senos, tampa peraugusiomis Šalinti 

47 
(C159) 

Tuopa 32 108 3 Senos, tampa peraugusiomis Šalinti, palinti dalį nupjauto 
kamieno gulėti ant žemės. 

48 
(C160) 

Tuopa 31 92 3 Senos, tampa peraugusiomis Šalinti 

49 
(C181) 

Liepa 
 

37 3 Visiškai išlinkęs apačioje, išlinkimo viršutinėje pusėje kamienas be žievės, su 
biriu puviniu, žaizda 2 m ilgio, 20 cm pločio. Gali išlūžimo. 

Palengvinti lają, padaryti iš 
kaladės atramą. 

50 
(C200) 

Klevas 22 57 3 Drevė apačioje 86x22 cm, gylis 28 cm.   Dar gali augti, genėjimu 
lengvinti lają. Stebėti būklę. 

51 
(C201) 

Klevas 14 32 2 Apačioje kempinės auga, medienos puvinys. 1,4 m h P p.  žievę atmetinėja. 
Yra sausų šakų. Neperspektyvus, reikalui esant, retinti. 

 

52 Klevas 13 18 4 Sausuolis, krenta žievė.  Šalinti skubiai, pavojingas 

53 Klevas 20 
 

2 Pradeda stelbti pušį prie tremtinių gojelio. Daugiakamienis 2-3 m H. Yra 
sausų šakų. Ateityje šakos luš dėl silpnų jungčių. 

Genėti lają, kad nestelbtų pušų. 

54 Liepa 20 86 3 Drevė apačioje gili 50x22 cm, šerdis išpuvusi, šlapias puvinys.  Medis 
pasviręs. 

Palikti, bet stebėti puvinio 
irimą. 

55 Liepa 24 97 3 Pasvirusi link šlaito, skilusi mediena išilgai iki 5 m h., dėl liemens svorio 
plėšimo, žaizda nebeužsitrauks. Centrinis puvinys apačioje. Drevė gili, 
mediena išpuvusi. Labai pavojingas. 

Kadangi pasvirimas į šlaitą, 
galima būtų palikti su 
perspėjimo ženklais. Stebėti. 
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56 Liepa 24 70 3 Skilusi mediena išilgai – tuščiavidurė. Viršuje žaizdos. Apėmęs centrinis 
puvinys. Medis aukštas, pavojingas. 

Kadangi pasvirimas į šlaitą, 
galima būtų palikti su 
perspėjimo ženklais. Stebėti. 

57 Tuopa 29 87 3 Prie tako, gausu sausų šakų, džiūvančių ūglių. Šalinti 

58 Tuopa  
berlyninė 

31 113 3 Prasidėjusi ūglių džiūtis, būdinga tuopoms vyresniame amžiuje. Centrinis 
medienos puvinys. Gausu sausų šakų.  

Šalinti 

59 Klevas 18 55 3 Arti tako, šakos virš tako pavojingai pažeistos, su puviniais. Kamieno apačioje 
šlapias puvinys. Trūkio randas, per kurį užsikerčiama grybiena. Šaknys 
pažeistos. 

Šalinti 

60 Klevas 23  3 Labai gražus, su dideliu gumbu, virš gumbo prasideda dvišakumas. Medžio 
vidus ir gumbe, ir priekelminėje dalyje stipriai išpuvęs, tačiau balana auga. 
Įrengti perspėjamuosius ženklus dėl pavojingumo 

Būtina arboristo priešiūra, 
sutvirtinti dvišakumą.  

1A 
(C202) 

Klevas 23 54 2 Laja asimetriška. Apačioje puvinys prasidėjęs. Viršūnė lūžusi. Genėti lūžusią viršūnę 

2A 
(C203) 

Klevas 23 82 2 Laja asimetriška, bet sveika. Prasidėjęs centrinis puvinys. 
 

3A Klevas 21 61 3 Spaudžiamas kitų medžių. Drevė 10 m h. Lūžusi šaka viršūnėje. Puvinys 
vidinis. 

Šalinti 

5A Klevas 21 60 2 Liemuo aukštas bešakis, 1 m h prasidėjęs centrinis puvinys, kurio nesimato 
išoriškai. Dar nepavojingas. 

 

6A Klevas 22 78 2 Medis senas, palinkęs. Ateityje reiktų paremti, kad neišvirstų. Stebėti ir saugoti 

7A Klevas 20 76 2 Medis senas, nedaug palinkęs. Kamienas apaugęs samanėlėmis. Labai gražus 
reljefiškai. Lajos viršūnėje sausa šakos dalis, bet tvirta, nepavojinga. 

Stebėti ir saugoti 

8A Liepa 24 87 3 Medis senas, tačiau vizualiai atrodo gyvybingas. Tomografo tyrimai rodo 
labai plačiai išplitusį centrinį puvinį, kuris visiškai suardęs medieną ir šerdyje 
medis tuščiaviduris. 

Šalinti. Kadangi bus 
renovuojami takai, bus 
pažeistos šaknys, tai genėjimais 
nepavyks išsaugoti. 

9A 
(C176) 

Klevas 21 69 2 Yra sausų šakų, bet dar sveikas. Trūkis kamiene užtrauktas. 
 

 












