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ĮVADAS

Dirvožemis yra pagrindinė ir nepakeičiama žemės bei miškų ūkio gamy-
bos priemonė. Žymiausias Lietuvos miško dirvožemių tyrinėtojas prof. Mečis-
lovas Vaičys dažnai mini garsų vokiečių prof. W. Pfeilį, kuris jau 1860 m. teigė, 
kad sėkmingai miškininkauti galima tik žinant dirvožemius. Itin svarbu, kad 
skirtinguose dirvožemiuose būtų veisiami tinkamų rūšių miško želdiniai. Šiuo 
metu šalyje dauguma pagrindinių miško ūkinių priemonių (kirtimai, prieš-
gaisrinė apsauga) projektuojama atsižvelgiant į miško augaviečių tipus, o į 
dirvožemius ir jų granuliometrinę sudėtį didesnis dėmesys kreipiamas pro-
jektuojant želdinių rūšinę sudėtį, jų įveisimo technologijas, parenkant plotus 
medelynams ir kt. 

Šiame leidinėlyje pateikta Lietuvos miško augaviečių tipų klasifikacija 
(1 pav.), kurios pagrindu įteisintos tikslinės medžių rūšys miškams įveisti ir 
atkurti (1 lentelė). Taip pat apibūdinti pagrindiniai dirvožemių organiniai ir 
mineraliniai horizontai bei sluoksniai, trumpai aprašytos Lietuvos dirvože-
mių klasifikacijoje LTDK-99 skiriamos pagrindinės dirvožemių grupės, kurios 
atitinka tarptautinę FAO-UNESCO (1997) klasifikaciją. Dalies šių dirvožemių 
profiliai su horizontų aprašymu ir informacija apie augančio medyno rūšinę 
sudėtį, miško augavietę ir miško tipą pateikti 2–17 paveiksluose (autorius – 
dr. Ričardas Beniušis). Ši medžiaga buvo surinkta 2006–2008 m., kai tuometė 
Valstybinė miškotvarkos tarnyba (dabar – Valstybinė miškų tarnyba) vykdė Eu-
ropos Sąjungos BioSoil projektą „Lietuvos miškų augalijos įvairovės apskaita ir 
dirvožemių monitoringas“. Greta dirvožemių profilių yra trumpa informacija 
apie šiuose dirvožemiuose sodintinas medžių rūšis ir želdinimo ypatumus. 

Autoriai tikisi, kad šis leidinėlis bus naudingas miškininkams, taip pat ir 
privačių miškų savininkams, bei visiems, kuriems įdomu pažinti miško dirvo-
žemius.

Paaiškinimai
Tikslinės medžių rūšys – tokios rūšys, kuriomis turi būti atkuriamas ar įveisiamas miškas. 

Medyno ardo rūšinė sudėtis nustatoma pagal tūrį, tenkantį atskirai medžių rūšiai ir vertinama 
vieneto dešimtosiomis dalimis arba dešimtimis procentų, arde sudarančiais 10 vienetų arba 100 %. 
Didžiosios raidės reiškia medžių rūšis pagal priimtas santrumpas, pvz., 7P3B reiškia, kad atitinkama 
medžių rūšis sudaro 70 ir 30 % medyno ardo tūrio.
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1 pav. Miško augaviečių tipų klasifikacija (pagal M. Vaičį),  
suderinta su miškų tipų serijų klasifikacija (Karazija, 1988)
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PAAIŠKINAMIEJI ŽENKLAI

Dirvožemio drėgnumo laipsniai:

Š - normalaus drėgnumo šlaitų dirvožemiai (>150)
N - normalaus drėgnumo dirvožemiai
L - laikinai perteklingo drėgnumo dirvožemiai
U - pastoviai perteklingo drėgnumo dirvožemiai
Pa - pelkiniai durpiniai nusausinti dirvožemiai
P - pelkiniai durpiniai dirvožemiai

Dirvožemio derlingumo laipsniai:

a - labai nederlingi
b - nederlingi
c - derlingi
d - labai derlingi
f - ypatingai derlingi
e - degraduoti (vėjinės arba vandeninės erozijos, gaisrų ir kt.)

Uolienos:

l - lengvos (gargždai, žvirgždai, žvyrai, smėliai, priesmėliai, kalkių tufai)
s - sunkios (dolomitai, klintys, moliai, priemoliai slūgsantys ne 
     giliau kaip 0,4 (0,5) m)
p - dvilytės (lengvos uolienos ant sunkių arba sunkios ant lengvų,  
     slūgsančios 0,4 (0,5) - 2,0 m gylyje)

Kiti ženklai:

ox - miško tipų serija (oxalidosa)
s - indeksas, rodantis nusausintų miškų (sicata) tipus
c - indeksas, rodantis šlaitų (collina) augvietes
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TIKSLINĖS MEDŽIŲ RŪŠYS 
MIŠKAMS ĮVEISTI IR ATKURTI
(iš 2015m. rugsėjo 24 d. pakeistų „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“)

Augavietė Tikslinės medžių rūšys

Na – normalaus drėkinimo,  
labai nederlinga

P, B

Nb – normalaus drėkinimo, nederlinga P, B, M, E, Bt*

Lb – laikinai užmirkstanti, nederlinga P, E, B, D, J, Bt*

Nc – normalaus drėkinimo,  
vidutiniškai derlinga 

E, P, B, M, K, L, G, Ą**, Bu, J****D, Bt*

Lc – laikinai užmirkstanti,  
vidutiniškai derlinga 

P, E, J, B, Ą, G, L, D, Dh, T, Bt*

Nd – normalaus drėkinimo, derlinga E, Ą, B, M, K, L, G, U, Bu, Sb, D, Dh, T, P****, 
J****, Bt* 

Ld – laikinai užmirkstanti, derlinga Ą, E, U, B, J, G, K, L, Sb, D, Dh, T, P****, Bt*

Nf – normalaus drėkinimo, labai derlinga E, Ą, B, M, K, L, G, U, Bu, Sb, J, D, Dh, T, Bt* 

Lf – laikinai užmirkstanti, labai derlinga Ą, E, U, B, J, G, K, L, Sb, D, Dh, T, Bt*

Ub – nuolat užmirkusi, nederlinga P, B, J, E***

Uc – nuolat užmirkusi, vidutiniškai 
derlinga 

J, B, Bt*, E***

Ud – nuolat užmirkusi, derlinga J, B, U, Sb, D, Bt*, E***

Uf – nuolat užmirkusi, labai derlinga J, B, U, D, Bt*, E***

Pan, Pbn, Pcn, Pdn  – pelkinė durpinė 
nusausinta

Tikslinės medžių rūšys parenkamos pagal 
susiformavusias arba besiformuojančias 
augavietės sąlygas

1 lentelė
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Pastabos:

1. Savaime apželiant mišku ne miško žemei toleruotinos visos lentelėje 
nurodytos vietinės medžių rūšys, neatsižvelgiant į augavietę ar miško funk-
cinę paskirtį.

2. Ne miško žemės dirvožemių tipai prilyginami miško augavietėms vado-
vaujantis leidiniu „Miško augaviečių tipai“ (Kaunas, „Lututė“, 2006).

3. Hibridinė drebulė, tuopa ir jos hibridai, maumedžio hibridai veisiami tik 
plantaciniuose želdiniuose ir žėliniuose.

4. Želdiniuose pamiškėms formuoti ir biologinei įvairovei palaikyti be tiks-
linių gali būti sodinamos ir kitos medžių rūšys – miškinė obelis, miškinė kriau-
šė, trešnė, paprastoji ieva, paprastasis šermukšnis ir kt., krūmai.

5. *žėliniuose, plantaciniuose želdiniuose ir žėliniuose.

6. **išskyrus Ncl (lengvi) ir Šc (šlaitai) augavietes.

7. ***Toleruotina tik žėliniuose.

8. ****Toleruotina kaip nepagrindinė tikslinė medžių rūšis.

9. Medžių rūšių žymėjimas:

Ą – paprastasis ir bekotis ąžuolas; L – mažalapė liepa;
B – karpotasis arba plaukuotasis beržas ir jų hibridai; O – miškinė obelis;
Bt – baltalksnis ir jo hibridai; P – paprastoji pušis;
Bu – paprastasis bukas; Pk – kalninė pušis;
D – drebulė; S – skirpstas;
Dh – hibridinė drebulė; Sb – skroblas;
E – paprastoji eglė; Šm – šermukšnis;
G – guobiniai; T – tuopa ir jos hibridai;
J – juodalksnis; U – paprastasis uosis;
K – paprastasis klevas; V – vinkšna;
Kš – miškinė kriaušė; kr – vietinės kilmės krūmai;
M – europinis ir plačiažvynis maumedis, 
maumedžio hibridai  
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LIETUVOS DIRVOŽEMIAI

Lietuvos organiniai ir mineraliniai dirvožemiai yra sudaryti iš įvairių horizontų ir 
sluoksnių, susiformavusių dirvodaros procesų metu ir vienas nuo kito besiskiriančių 
morfologine išvaizda (pvz., spalva), granuliometrine sudėtimi, fizikinėmis bei che-
minėmis savybėmis. Pagrindiniai horizontai ir sluoksniai yra gerai matomi atideng-
tuose dirvožemio profiliuose ir žymimi didžiosiomis raidėmis O, H, A, E, B, C bei R. 
Lietuvos dirvožemių profilių storis arba gylis iki dirvodarinės uolienos įvairuoja nuo 
40–80 iki 200 cm. 

Organiniai horizontai arba sluoksniai:

O – nuolat neužmirkęs organinis sluoksnis arba miško paklotė. Jos paviršiuje 
nesusiskaidžiusios 1–2 metų šviežios arba menkai susiskaidžiusios senesnės negy-
vos augalų nuokritos (lapai arba spygliai, žievė, vaisiai, smulkios šakutės) sudaro OL 
horizontą. Po juo OF horizonte nuokritos yra labiau susiskaidžiusios, tačiau yra 
išlaikiusios savo pradinę formą. Sąlytyje su durpiniais arba mineraliniais horizontais 
gali būti (daugiausia eglynuose ar pušynuose ir mišriuose spygliuočių bei lapuočių 
medynuose) miško paklotės humusinis OH horizontas, kuriame beveik iki humuso 
susiskaidžiusios nuokritos sudaro beformę organinę mineralinę masę. Kai OF ir OH 
horizontus sunku atskirti, jie sumuojami į OFH sluoksnį. 

H – durpiniai horizontai arba sluoksniai, kurie kaupiasi nuolatos perteklinio drė-
kinimo sąlygomis (gali būti skiriami ir nusausintuose durpžemiuose). 

Mineraliniai horizontai arba sluoksniai:

A – viršutinis arba po miško paklote esantis derlingiausias humusinis ar aku-
muliacinis horizontas (Ap – tamsios spalvos ariamasis sluoksnis), kuriame kaupiasi 
humusas. 

E – jauriniai (išplautieji, eliuviniai) horizontai yra susidarę po O ar A horizontais, 
virš B horizontų. Dėl išplautų judriosios geležies ir humuso junginių, molio dalelių 
ir santykinai besikaupiančio kvarco (SiO2) praradę augalų maisto medžiagas E hori-
zontai yra balkšvos pelenų spalvos. 

B – įplautieji, iliuviniai horizontai ar sluoksniai susidaro po organiniais O ir H 
arba mineraliniais A ir E horizontais dėl iš šių horizontų įplautų medžiagų kaupi-
mosi. Dažniausiai B horizontai dirvožemio profilyje, ypač po E horizontais, išsiskiria 
rusva arba rausva spalva. 

C – horizontai arba sluoksniai yra mažai paveikti dirvodaros ir priskiriami geo-
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loginių procesų metu susidariusiai dirvodarinei, dažniausiai karbonatingai, uolienai. 
Jeigu dirvožemio profilyje šis horizontas yra labai skirtingos kilmės ir granuliometri-
nės sudėties, jis vadinamas paklojine uoliena ir žymimas simboliu 2C (išskyrus kietą 
paklojinę uolieną). 

R – po dirvožemiu slūgstanti arba žemės paviršiuje matoma kieta paklojinė uo-
liena (pavyzdžiui, sukietėjusios klintys, dolomitai ar gipsai Šiaurės Lietuvoje, Akme-
nės, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio rajonuose). 

Kai horizontai palaipsniui keičia vienas kitą, gali būti skiriami ir tarpiniai minera-
liniai horizontai AE, AB, EB ir BC. 

Dirvožemių derlingumą ar tinkamumą miško želdiniams galima įvertinti pagal: 

1. Humusinio (akumuliacinio A) horizonto storį. Nederlinguose miško dirvože-
miuose A horizonto storis siekia 5–10 (15) cm, labai derlinguose – 15–25 cm, o ypač 
derlinguose dirvožemiuose – net iki 30–40 cm. 

2. Priemolio slūgsojimo gylį. Miškams tinkamiausi dirvožemiai, kuriuose po 
priesmėliu arba smėliu priemolis slūgso 40–60 cm gylyje. 

3. Karbonatų slūgsojimo gylį, kuris nustatomas 10 % druskos rūgšties (HCl) tir-
palu. Šiuo tirpalu užpylus itin derlingus mineralinius dirvožemius, jie pradeda putoti 
20–60 cm gylyje, labai derlingus – 60–100 cm gylyje. 

Lietuvos dirvožemių klasifikacijoje LTDK-99 skiriama 12 pagrindinių dirvožemių 
grupių, kurios atitinka tarptautinę FAO-UNESCO (1997) dirvožemių klasifikaciją: 

Pradžiažemiai (Regosols) – menkai išsivystę smarkiai ir vidutiniškai eroduoti 
kalvų šlaituose, nukasti arba naujai užpilti rekultyvuojamuose karjeruose nederlingi 
mineraliniai dirvožemiai, turintys tik pilkšvąjį A horizontą. Beveik visi Lietuvos pra-
džiažemiai aptinkami vandeninės erozijos paveiktuose Aukštaičių, Žemaičių ir Pietų 
Lietuvos aukštumų kalvų šlaituose. Siekiant apsaugoti dirvožemį, pradžiažemiuose 
reikėtų auginti daugiamečius žolynus arba apželdinti pušynais ir eglynais. 

Kalkžemiai (Leptosols) – menkai išsivystę (turi tik pilkšvąjį A horizontą), seklūs 
dirvožemiai, kuriuose kieta karbonatinga uoliena (dolomitas, karbonatinės klintys, 
gipsas) arba karbonatingas žvyras prasideda 25–30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Kalkžemių nedidelių plotelių yra Biržų, Pakruojo ir Joniškio rajonuose. Tinka javams ir 
žolynams, gerai auga karpotieji beržai, paprastosios eglės, paprastieji uosiai, baltalks-
niai, drebulės ir paprastieji ąžuolai. 

Rudžemiai (Cambisols) – tai derlingiausi karbonatingi dirvožemiai, po A (Ap) 
horizontu turintys rudžeminį Bw diagnostinį horizontą. Kiti horizontai neryškūs, nes 
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nėra žymesnio molio dalelių išplovimo. Rudžemiai sudaro maždaug 17 proc. Lietu-
vos dirvožemių dangos, jie paplitę Vidurio žemumos lygumoje dviejuose arealuose: 
(1) Joniškio, Joniškėlio ir Biržų bei (2) Šakių ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Gali 
augti visų rūšių medžiai ir krūmai. 

Išplautžemiai (Luvisols) – vidutiniškai išsivystę, gilaus profilio, derlingi dirvože-
miai, po A horizontu neturi ryškaus jaurinio E horizonto, o iš eliuvinio El diagnostinio 
horizonto molio dalelės išplautos į iliuvinį moliuotąjį B horizontą. Lietuvoje išplaut-
žemių yra 21 proc. dirvožemių dangos, jie daugiausia paplitę Baltijos aukštumų va-
kariniuose šlaituose, Nemuno vidurupio ir Neries žemupio rajonuose. Juose gerai 
auga kultūriniai augalai ir visų rūšių spygliuočiai bei lapuočiai. 

Palvažemiai (Planosols) – mineraliniai dirvožemiai, kuriems būdingas dirvoda-
rinių uolienų dvilytiškumas: smėlis arba priesmėlis ant iki 1 m gylyje slūgsančių prie-
molių ar molių. Dažniausiai jie susidarę limnoglacialinėse lygumose Kauno apskrity-
je ir Šalčininkų rajone. Palvažemių natūralusis derlingumas didesnis už smėlžemių 
ir jauražemių, bet mažesnis už rudžemių, išplautžemių ir balkšvažemių. Miškams 
tinkamiausi palvažemiai, kuriuose priemoliai arba moliai slūgso 40–60 cm gylyje. 

Balkšvažemiai (Albeluvisols) – vidutiniškai derlingi dirvožemiai, nuo paviršiaus 
iki 100 cm turintys iliuvinį moliuotąjį B horizontą, kurio viršutinė riba po eliuviniu 
E horizontu yra nelygi dėl balkšvų liežuvio, gyslų arba pirštų firmos įplovimų. Lie-
tuvoje balkšvažemiai sudaro maždaug 20 proc. dirvožemių dangos, jie labiausiai 
paplitę Vakarų Lietuvoje (ypač, Žemaitijos aukštumoje), taip pat Rytų Lietuvoje (Bal-
tijos aukštumų pietinėje ir rytinėje dalyse, Medininkų aukštumoje), kur giliai išplauti 
karbonatai. Gali augti visų rūšių spygliuočiai ir lapuočiai. 

Smėlžemiai (Arenosols) – nederlingi smėlio dirvožemiai, išskyrus salpžemius, 
kurie iki 100 cm gylio nuo mineralinio dirvožemio paviršiaus turi rupesnę nei riš-
lus smėlis, priesmėlis arba smulkaus žvyro granuliometrinę sudėtį ir mažiau nei 35 
tūrio proc. akmenų ar skeleto (>2 mm akmenukų). Turi tik pilkšvąjį A (dirbamose 
arba anksčiau artose žemėse – ariamąjį Ap priesmėlio sluoksnį) ir / ar jaurinį E (AE) 
diagnostinį dirvožemio horizontą bei iliuvinius B horizontus, iš kurių pavieniai gali 
būti priesmėlio. Smėlžemiai sudaro maždaug 12 proc. Lietuvos dirvožemių dangos, 
o miškuose jų yra apie 25–30 proc. Smėlžemiai paplitę visoje Lietuvos teritorijoje, 
bet didžiausi jų plotai yra šalies pietrytinėje dalyje. Smėlžemiuose daugiausia auga 
pušynai, taip pat beržynai, eglynai arba mišrūs spygliuočių, pušų ir beržų medynai, o 
rudžemiškuose smėlžemiuose galima aptikti ir pakankamai našių ąžuolynų. 

Jauražemiai (Podzols) susidaro smėlingose, nekarbonatingose dirvodarinėse 
uolienose. Jie turi labai rūgštų, netekusį augalų maisto elementų, išbalintą (dėl SiO2 
santykinio susikaupimo) jaurinį E horizontą, iš kurio į iliuvinį B horizontą yra išplautos 
molio dalelės ir judrieji geležies oksidai. Lietuvoje jauražemių yra apie 7 proc. dirvo-
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žemių dangos. Jauražemiai dažniausiai aptinkami pušynuose, augančiuose Pietryčių 
lygumoje, senovinėse aliuvinėse deltose, žemyninėse kopose ir pajūrio smėlynuose. 
Kadangi viršutiniame jauriniame E horizonte vyrauja smėlio frakcija, negausu augalų 
maisto elementų, jauražemiai netinkami žemės ūkio veiklai, bet juose gali augti pušy-
nai, eglynai ir beržynai. 

Šlynžemiai (Gleysols) – susidaro dėl negiliai nuo žemės paviršiaus slūgsančio 
gruntinio vandens. Po humusinguoju A (Ap) arba durpiniu H horizontais iki 50 cm 
nuo dirvožemio paviršiaus iliuvinis B horizontas būna murzinos, žalsvai melsvos 
spalvos. Lietuvoje šlynžemiai užima apie 9 proc. dirvožemių dangos. Nedideliais 
ploteliais jie yra išsidėstę lygumų pažemėjimuose, tarpukalvėse, upių slėniuose ir 
pakrantėse. Žemės ūkyje šlynžemiai yra sausinami, o esančiuose miškuose gali aug-
ti pakankamo našumo beržynai, juodalksnynai, eglynai ir uosynai. 

Durpžemiai (Histosols) – tai žemapelkių dirvožemiai, kuriuose labai susiskai-
džiusių durpių viršutinis sluoksnis yra storesnis nei 40 cm, o aukštapelkėse turi 60 
cm ir storesnį menkai susiskaidžiusių kiminų durpių sluoksnį. Lietuvoje durpžemiai 
sudaro maždaug 10 proc. dirvožemių dangos. Jie daugiausia paplitę Vakarų ir Rytų 
Lietuvoje. Žemapelkių durpžemių durpės būna silpnai rūgščios, jose gausu augalų 
mitybos elementų, todėl, ypač po nusausinimo, gerai auga beržynai, juodalksnynai, 
eglynai ir pušynai. Aukštapelkių durpžemių durpės yra rūgščios, turi labai mažai au-
galų įsavinamų maisto medžiagų, todėl juose gali augti tik menko našumo pušynai 
ir beržynai. 

Salpžemiai (Fluvisols) – tai upių ir upelių užliejamų salpų (slėnių) bei deltų, Bal-
tijos jūros, marių ir ežerų pakrančių dirvožemiai, kuriuose pavasario arba rudens 
potvynių vanduo palieka dažniausiai derlingų aliuvinių sąnašų sluoksnį. Salpžemiai 
sudaro maždaug 3 proc. Lietuvos dirvožemių dangos, daugiausia jų yra Nemuno, 
Neries, Nevėžio ir kitų didesnių upių salpose. Jos daugiausia apaugusios natūraliais 
arba apsėtais daugiamečiais pašariniais žolynais, o žemesnėse vietose auga krūmai 
ir juodalksnynai, beržynai, eglynai ir baltalksnynai. 

Trąšažemiai (Anthrosols) – tai antropogeniniai, dažniausiai daržo dirvožemiai, 
kuriuose pirminiai dirvožemio horizontai dėl žmonių ūkinės veiklos gali būti suardy-
ti, nukasti arba pašalinti bei palaidoti po užpiltais 50 cm ir storesniais daug auga-
lų įsavinamų maisto medžiagų turinčiais dirvožemio mineraliniais arba organiniais 
sluoksniais. 
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Augančio medyno rūšinė sudėtis - 9P1B

Augančio medyno rūšinė sudėtis - 10P

OL -5 -4 cm (miško paklotė) 

OF -4 0 cm (miško paklotė)

E 0 4 cm (smėlis) 

B1 4 24 cm (smėlis) 

B2 24 42 cm (priesmėlis)

B3 42 74 cm (smėlis) 

B4 74 99 cm (smėlis) 

C1 99 148 cm (smėlis) 

C2 148 175 cm (priesmėlis)

OL -4 -3     cm (miško paklotė)

OFH -3 0      cm (miško paklotė)

E 0 11    cm (smėlis)

B1 11 32    cm (smėlis)

B2 32 72    cm (smėlis)

B3 72 101  cm (priesmėlis)

Bg 101 168  cm (smėlis)

CBg 168 205  cm (smėlis)

2 paveikslas. 
Paprastas pajaurėjęs SMĖLŽEMIS             
(Hapli-Albic ARENOSOL)
Miško augavietė – Nbl 
Miško tipas – brukninis mėlyninis (vm)

3 paveikslas. 
Giliai glėjiškas pajaurėjęs SMĖLŽEMIS 
(Bathihypogleyi-Albic ARENOSOL)
Miško augavietė – Nbl 
Miško tipas – brukninis mėlyninis (vm)
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Smėlžemiuose (2, 3 ir 4 paveikslai) veisiant miško želdinius, pirmeny-
bę reikėtų teikti paprastajai pušiai, t. y. ji turėtų užimti ne mažiau kaip 75 % 
želdomų plotų. Tačiau rudžemiškajame smėlžemyje, kuriame priesmėlio B 
horizontai slūgso 19–85 cm gylyje (4 paveikslas), ne ką prasčiau gali augti ir 
paprastoji eglė bei karpotasis beržas. Našiausi būtų paprastųjų pušų medy-
nai su paprastųjų eglių, o biologinės įvairovės gausinimo sumetimais – ir su 
karpotųjų beržų priemaiša.

Nepažeidžiant „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, be paminėtų pa-
prastosios pušies, paprastosios eglės ir karpotojo beržo, čia dar galima so-
dinti ir europinį maumedį, tačiau jo optimaliam augimui šie dirvožemiai per 
skurdūs. 

Želdinių veisimui ar atkūrimui dirva ruošiama lygiai su žemės paviršiumi 
negiliomis vagomis, juostomis, o jei netrukdo kelmai ar kiti kliuviniai – ir ištisai 
suariant, stengiantis  kuo ilgesnį laiką pasodintą medelį apsaugoti nuo nepa-
geidaujamos augmenijos konkurencijos. 

Sausringais pavasariais šie dirvožemiai greitai išdžiūva, todėl dalis miško 
želdinių gali neprigyti ar net žūti, todėl būtina:

• nesuvėlinti pavasarinio želdinimo, kol dirvožemis po žiemos dar neiš-
džiūvo; 

• neželdinti pernelyg stambiais sodmenimis, nes sausringu laikotarpiu jie 
sunkiau prigyja.
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 8P2B

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 10P

OL -5 -4 cm (miško paklotė) 

OFH -4 0 cm (miško paklotė) 

Ap 0 19 cm (smėlis)

B1 19 62 cm (priesmėlis)

Bk2 62 85 cm (priesmėlis)

Bk3 85 96 cm (smėlis) 

Bk4 96 118 cm (smėlis) 

Ck 118 180 cm (smėlis) 

OL -4 -3 cm (miško paklotė)

OFH -3 0 cm (miško paklotė) 

Ap 0 23 cm (smėlis)

B 23 54 cm (smėlis)

Bk1 54 82 cm (smėlis)

Bk2 82 110 cm (smėlis)

Ck 110 165 cm (smėlis)

4 paveikslas. 
Pasotintas rudžemiškasis SMĖLŽEMIS 
(Eutri-Cambic ARENOSOL)
Miško augavietė – Nbl 
Miško tipas –  brukninis mėlyninis (vm)

5 paveikslas. 
Pasotintas rudžemiškasis SMĖLŽEMIS 
(Eutri-Cambic ARENOSOL)
Miško augavietė – Ncl 
Miško tipas – kiškiakopūstinis (ox)
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Smėlžemio profilyje (4 paveikslas) aiškiai išsiskiria buvęs ariamasis (Ap) 
19 cm storio sluoksnis. Tai rodo, kad anksčiau šis žemės plotas buvo nau-
dojamas žemės ūkiui ir ariamas. Tokie dirvožemiai yra šiek tiek derlingesni 
už analogiškus miško dirvožemius, jaunuolynų amžiuje medynai juose auga 
sparčiau, tačiau gana dažnai pusamžius pušynus, eglynus, o kartais ir beržy-
nus pažeidžia šakninė pintis. Iš pradžių išdžiūva kelių ar keliolikos arų ploto 
medynai, o tokiems užkrato židiniams plečiantis ir susijungiant gali žūti ištisi 
medynai.

    

Smėlžemiuose (5 ir 6 paveikslai) vienodai gerai gali augti gana plataus 
spektro rūšių miško medžiai. Tačiau tokiame smėlžemyje (5 paveikslas) pir-
menybę reikėtų teikti paprastajai eglei, po to paprastajai pušiai ir europiniam 
maumedžiui. Galima auginti ir mišrius pušies bei eglės medynus su beržo 
priemaiša. Taip pat labai gerai augtų europinis maumedis, kuris iš Lietuvos 
spygliuočių auga sparčiausiai. 

Nepažeidžiant „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, be paminėtų rūšių 
medžių, šiame dirvožemyje dar galima sodinti karpotąjį beržą, paprastąjį kle-
vą, mažalapę liepą, guobinius, paprastąjį buką, drebulę, o kaip priemaišą – ir 
juodalksnį.

Dirvožemio profilis taip pat rodo, kad šis plotas anksčiau buvo ariamas, 
todėl yra grėsmė, kad miško želdinius pažeis šakninė pintis. 
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 10P

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 4E1P5B

OL -5 -3    cm (miško paklotė)

OFH -3 0     cm (miško paklotė) 

Ap 0 25   cm (smėlis)

B1 25 42   cm (smėlis)

B2 42 65   cm (smėlis)

Bk1 65 98   cm (smėlis)

Bk2 98 125 cm (smėlis)

Bk3 125 162 cm (smėlis)

Bk4 162 190 cm (smėlis)

Ck 190 210 cm (smėlis)

OL(F) -2      0     cm (miško paklotė)

A 0       16   cm (priesmėlis)

Bwk 16     35   cm (priesmėlis)

Bk1 35     57   cm (smėlis)

Bk2 57     103 cm (smėlis)

Ck 103   145 cm (smėlis)

6 paveikslas. 
Pasotintas rudžemiškasis SMĖLŽEMIS  
(Eutri-Cambic ARENOSOL)
Miško augavietė – Ncl 
Miško tipas – kiškiakopūstinis (ox)

7 paveikslas. 
Smulkiažvyris karbonatingasis 
SMĖLŽEMIS 
(Skeleti-Calcaric ARENOSOL)
Miško augavietė – Ndl 
Miško tipas – žibuoklinis 
kiškiakopūstinis šlaitų (hox)
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Rudžemiškajame smėlžemyje (6 paveikslas) rekomenduojamų auginti 
medžių rūšių spektras yra platus, tačiau vertėtų apsiriboti paprastąja pušimi 
ir paprastąja egle, o kaip priemaišą veisti karpotąjį beržą, nes gilesniuose dir-
vožemio sluoksniuose matomi aiškūs išplovimo požymiai. Tokie dirvožemiai 
potencialiai nėra derlingi, todėl dirvožemio derlingumui reiklesnių rūšių me-
džiai skurstų. 

Kadangi šiuose dirvožemiuose gruntiniai vandenys slūgso palyginti giliai, 
želdinių veisimui ar atkūrimui dirva ruošiama lygiai su žemės paviršiumi. Smė-
lžemiuose (5 ir 6 paveikslai) kirtavietėse dažniausiai ir gana gausiai suželia 
avietynai. Jie stelbia želdinius, todėl būtina nuolatinė jų priežiūra. Žemės ūkiui 
naudotuose plotuose, jei jie ilgesnį laiką nebuvo dirbami, įsivyrauja miglinės 
(varpinės) žolės, sudarančios storą sluoksnį velėnos. Tokius plotus prieš įvei-
siant miško želdinius pirmiau reikėtų sulėkščiuoti, po to giliai suarti. 

Karbonatingajame smėlžemyje (7 paveikslas) galinčių gerai augti medžių 
rūšių sąrašas yra didžiausias (1 lentelė). Tai pakankamai derlingas dirvožemis, 
kuriame neblogai augtų ir paprastasis ąžuolas, tačiau vis tik pirmenybę rei-
kėtų teikti sparčiau augantiems paprastajai eglei ir europiniam maumedžiui. 
Nors eglynai bei maumedynai yra ir našesni, bet maždaug trečdalyje tokių 
dirvožemių reikėtų sodinti lapuočius (taip pat ir minkštuosius) ir dėl speci-
finių medienos poreikių bei nenumatytų ateities reikmių, ir dėl pigesnio bei 
greitesnio jų auginimo.

Dirvožemis miško sodinimui ruošiamas negiliomis plačiomis vagomis 
arba volais lygiai su žemės paviršiumi. Kirtavietėse pasodintus želdinius daž-
niausiai stelbia avietės, o jei netoliese buvo nukirstos drebulės – jų šakninės 
atžalos, todėl juos tenka nuolat prižiūrėti.
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 10E

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 6P1E2B1Bt

OL -3 -2     cm (miško paklotė)

OFH -2 0      cm (miško paklotė) 

Ap 0 34    cm (priemolis)

Eg 34 51    cm (priemolis)

Bg 51 78    cm (priemolis)

Btk 78 108  cm (sunkus priemolis)  

Ck 108 195  cm (priemolis)

OL -4     -3    cm (miško paklotė)

OFH -3      0     cm (miško paklotė) 

Ap 0       14   cm (priesmėlis)

B1 14     36   cm (priesmėlis)

B2 36     60   cm (smėlis)

Cg 60     100 cm (smėlingas priemolis)

C 100   135 cm (smėlingas sunkus priemolis)

8 paveikslas. 
Karbonatingas stagniškasis 
IŠPLAUTŽEMIS  
(Calc(ar)i-Hyperstagnic LUVISOL)
Miško augavietė – Ncs 
Miško tipas – kiškiakopūstinis (ox)

9 paveikslas. 
Giliau glėjiškas pasotintasis 
PALVAŽEMIS  
(Endohypogleyi-Eutric PLANOSOL)
Miško augavietė – Ncp 
Miško tipas – kiškiakopūstinis (ox)
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Išplautžemyje (8 paveikslas) ir palvažemyje (9 paveikslas) auga našiausi 
eglynai, todėl veisiant ar atkuriant miško želdinius jiems reikėtų teikti pirme-
nybę. Tokiuose dirvožemiuose neblogai augtų ir paprastasis ąžuolas. Lietu-
voje ąžuolynams augti tinkamų dirvožemių yra nedaug, todėl tikslinga veisti 
grynus arba mišrius ąžuolo ir eglės medynus. Siekiant gana greitai užsiauginti 
spygliuočių medienos, vertėtų sodinti europinį maumedį. Jį galima sodinti ir 
ten, kur gausu elninių žvėrių, nes šie žvėrys jo neėda. Tačiau valydamiesi odą 
nuo užaugusių ragų, elniniai žvėrys mėgsta juos trinti į jaunų medelių stiebus 
ir taip nugramdo jų žievę, dėl to pavieniai medeliai žūva. 

Palvažemyje (9 paveikslas) gerai augtų ir paprastoji pušis, tačiau dėl grei-
to augimo jos šakos būtų storesnės, o mediena puresnė.

Aprašytų dirvožemių profiliuose aiškiai išsiskiria buvęs ariamasis (Ap) 
sluoksnis; tai rodo, kad praeityje jie buvo naudojami žemės ūkiui. Yra pavo-
jus, kad pasodinti spygliuočių želdiniai gali nukentėti nuo šakninės pinties. Jei 
prieš tai augę želdiniai ar žėliniai jau buvo užsikrėtę šaknine pintimi, tokiuose 
plotuose negalima veisti spygliuočių, juose geriausia sodinti paprastąjį ąžuolą.   

Dirva miško sodinimui ruošiama negiliomis plačiomis vagomis, juostomis 
arba volais lygiai su žemės paviršiumi.

Šių dirvožemių miško kirtavietėse dažnai suveši tankūs avietynai, kurie 
sunkina želdinių priežiūrą.    
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 4E2U2Ą1D1B

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 5E3B2D

OL -2    -1     cm (miško paklotė)

OFH -1    0      cm (miško paklotė) 

A 0     28    cm (smėlingas priemolis)

E 28   37    cm (smėlingas priemolis) 

Bt 37   61    cm (priemolis)

Bk1 61   99    cm (priemolis)

Bk2 99   135  cm (priemolis)

OL -2 -1    cm (miško paklotė)  

OFH -1 0     cm (miško paklotė) 

A 0 35   cm (smėlingas priemolis)

E 35 42   cm (smėlingas priemolis)

Bt 42     70   cm (smėlingas sunkus priemolis)

Bk 70     136 cm (smėlingas priemolis)

Ck 136   155 cm (smėlingas priemolis)

10 paveikslas. 
Paprastas karbonatingasis 
IŠPLAUTŽEMIS 
(Hapli-Calc(ar)i LUVISOL)
Miško augavietė – Nds 
Miško tipas – žibuoklinis 
kiškiakopūstinis (hox)

11 paveikslas. 
Tipingas pasotintasis BALKŠVAŽEMIS 
(Orthioeutric ALBELUVISOL)
Miško augavietė – Nds 
Miško tipas – žibuoklinis 
kiškiakopūstinis (hox)
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Išplautžemis (10 paveikslas) ir balkšvažemis (11 paveikslas) labai tinka 
auginti paprastąjį ąžuolą. Be jo čia gerai augtų ir paprastoji eglė bei europi-
nis maumedis. Nepažeidžiant „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ šiuose 
dirvožemiuose galima sodinti labai platų spektrą lapuočių rūšių medžių (1 
lentelė). Žemės ūkiui naudotuose plotuose siekiant kuo greičiau ir daugiau 
užsiauginti lapuočių medienos, vertėtų veisti hibridinės drebulės arba tuopų 
hibridų plantacinius želdinius.

Dirva miško želdiniams ruošiama lygiai su žemės paviršiumi negiliomis 
plačiomis vagomis arba juostomis, o žemės ūkiui naudotose žemėse – ištisai 
suariant. 

Kirtavietėse pasodintus želdinius dažniausiai stelbia greitai ir gausiai su-
žėlę paprastasis lazdynas bei paprastasis šermukšnis, o jei buvusiame medy-
ne augo drebulės – ir šių medžių gausios šaknų atžalos.
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 7P3B+E

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 6P3E1B

OL -10 -9    cm (miško paklotė)  

OF -9 -4    cm (miško paklotė)  

OH -4 0     cm (miško paklotė)  

E 0 16   cm (smėlis)

Bh 16 18   cm (smėlingas priemolis)

Bs 18 20   cm (priesmėlis)

B 20 50   cm (smėlis)

Bg1 50 95   cm (smėlingas priemolis)

Bg2 95 124 cm (smėlis)

OL -14 -12  cm (miško paklotė)

OF -12 -2    cm (miško paklotė) 

OH -2 0     cm (miško paklotė) 

E1 0 20   cm (smėlis)

E2 20 46   cm (smėlis)

Bs 46 69   cm (smėlis)

2Bg 69 105 cm (smėlingas sunkus priemolis)

12 paveikslas. 
Tipingas giliau glėjiškas JAURAŽEMIS  
(Orthi-Endohypogleyic PODZOL)
Miško augavietė – Lbl 
Miško tipas – mėlyninis (m)

13 paveikslas. 
Tipingas giliau glėjiškas JAURAŽEMIS 
(Orthi-Endohypogleyic PODZOL)
Miško augavietė – Lcp 
Miško tipas – mėlyninis 
kiškiakopūstinis (mox)
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Jauražemiuose (12 ir 13  paveikslai) vienodai gerai auga ir paprasto-
ji eglė, ir paprastoji pušis. Našiausi būtų mišrūs pušų bei eglių medynai, o 
siekiant biologinės įvairovės gausinimo, pageidautina ir beržų arba drebulių 
priemaiša. Šiuose dirvožemiuose augusių medynų kirtavietėse labai inten-
syviai želia beržai, ir to nereikėtų ignoruoti. Tuo labiau kad neplynų kirtimų, 
kurie palengvintų eglynų atkūrimą, taikymą šiose augavietėse riboja eglynų 
vėjavartiškumas, todėl jose beveik vienodai vertintini ir eglynai, ir beržynai.

Pagal „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus“ (1 lentelė) juose galima so-
dinti gana platų spektrą lapuočių rūšių medžių. Tinkamesni būtų juodalksnis 
ir drebulė. Ne miško žemėse galima veisti ir plantacinius hibridinės drebulės 
ar tuopų želdinius.

Dirva miško želdiniams ruošiama aukščiau bendro dirvos paviršiaus for-
muojant volus arba kauburėlius ir reljefo nuolydžio kryptimis išariant vagas 
paviršiniam vandens pertekliui nutekėti. Sodinama ant suformuotų reljefo 
pakilimų.

Kirtavietėse dažnai gausiai suželia paprastasis šaltekšnis, kuris sunkina 
dirvos paruošimą ir stelbia pasodintus želdinius. Tačiau želdinių priežiūros 
metu šaltekšnius vieną kartą pašalinus, jie beveik neatželia.        
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 5B4D1Ą

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 7Bt3B+U

OL -1      0     cm (miško paklotė)

A 0       24   cm (priemolis)

B1 24     37   cm (priemolis)

Egk 37     47   cm (priemolis)

Btk 47     118 cm (priemolis)

Bk2 118   140 cm (priemolis)

OL(F) -1    0     cm (miško paklotė)  

A 0      34 cm (priemolis) 

Btk    34    56   cm (smėlingas sunkus priemolis)

Bk      56    74 cm (smėlingas priemolis) 

Bkg    74    110  cm (smėlingas priemolis) 

14 paveikslas. 
Karbonatingas stagniškasis 
IŠPLAUTŽEMIS 
(Calc(ar)i-Hypostagnic LUVISOL)
Miško augavietė – Lds 
Miško tipas – kiškiakopūstinis 
plačialapinis (oxn)

15 paveikslas. 
Karbonatingas giliau glėjiškas 
IŠPLAUTŽEMIS  
(Calc(ar)i-Endohypogleyic LUVISOL)
Miško augavietė – Lfs 
Miško tipas – viksvinis įvairiažolinis (cmh)
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Stagniškajame išplautžemyje (14 paveikslas) vienodai gerai auga ir 
paprastoji eglė, ir paprastasis ąžuolas. Ekonominiu ir strateginiu atžvilgiu 
maždaug 50 % ploto galėtų užimti eglynai, o likusią dalį būtų galima skirti 
ąžuolynams, kitiems kietiesiems lapuočiams ir beržynams bei drebulynams. 
Vandens pertekliumi labiau pasižyminčiose vietose reikėtų vengti sodin-
ti egles, nes čia jos formuoja paviršinę šaknų sistemą ir tokie medynai yra 
neatsparūs vėjovartoms. Tokiose vietose geriausia sodinti juodalksnį. Žemės 
ūkiui naudotuose plotuose šio tipo dirvožemis tinkamas veisti plantaciniams 
hibridinės drebulės arba tuopų želdiniams. „Miško atkūrimo ir įveisimo nuos-
tatai“ (1 lentelė) leidžia sodinti platų spektrą lapuočių rūšių medžių, tačiau 
paprastojo uosio reikėtų atsisakyti, nes dėl paplitusios virusinės ligos jis ma-
siškai džiūva. 

Glėjiškajame išplautžemyje (15 paveikslas) dėl storo humusinio A ho-
rizonto susiformavo ypač derlinga Lfs miško augavietė. Šiose lapuočių bu-
veinėse nereikėtų veisti eglynų (bent jau grynų). Jie čia būtų nestabilūs, ne-
pasižymėtų didžiausiu produktyvumu, o įveisimas ir išsaugojimas reikalautų 
daug darbo ir lėšų sąnaudų. Maždaug trečdalyje šių augaviečių būtų galima 
sodinti kietuosius lapuočius, kitose – karpotąjį beržą ir paprastąją drebulę. 
Aprašytuose laikinai perteklinio drėgnumo dirvožemiuose dirva želdiniams 
ruošiama aukščiau bendro dirvos paviršiaus formuojant volus arba kauburė-
lius ir reljefo nuolydžio kryptimis išariant vagas paviršinio vandens pertekliui 
nutekėti. Sodinama ant suformuotų reljefo mikropakilimų.
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Augančio medyno rūšinė sudėtis: 6J4B

Augančio medyno rūšinė sudėtis: 5J5B

OL -24 -23  cm (miško paklotė)

OH -23 0     cm (miško paklotė) 

A 0 2     cm (smėlis)

Btg 2 16   cm (smėlingas priemolis)

Bkg1 16 37   cm (smėlingas priemolis)

Bkg2 37 74   cm (smėlingas priemolis)

Bkg3 74 102 cm (smėlingas priemolis)

Ckg 102 130 cm (priemolis)

OL -5 -4    cm (miško paklotė)

OF -4 0     cm (miško paklotė) 

H1 0 27   cm (durpė) 

H2 27 67   cm (durpė) 

H3 67 86   cm (durpė) 

Bg 86 135 cm (smėlingas sunkus priemolis)

16 paveikslas. 
Karbonatingas puveningasis 
ŠLYNŽEMIS 
(Calc(ar)i-Mollic GLEYSOL)
Miško augavietė – Pdn 
Miško tipas – dilgėlinis nusausintas (urs)

17 paveikslas. 
Eutrofinis seklusis žemapelkės 
DURPŽEMIS 
(Eutrophi-Pachiterric HISTOSOL)
Miško augavietė – Pcn 
Miško tipas – vingiorykštinis 
nusausintas (fils)
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Nusausintas šlynžemis (16 paveikslas) dar palyginti nesunkiai apželdo-
mas mišku. Tokiame dirvožemyje labiausiai tinka sodinti juodalksnį, o savai-
me greičiausiai dar įsiveis ir plaukuotasis ar karpotasis beržas. 

Tokie dirvožemiai dažniausiai susiformuoja žemumose, kur dažnai pasi-
reiškia vėlyvosios pavasarinės šalnos ir juodalksniai apšąla.

Dirva ruošiama išariant vagas. Vagos ariamos reljefo nuolydžio kryptimis 
paviršiniam vandens pertekliui nutekėti. Želdoma sodinant į vagos dugną.

       

Nusausintame žemapelkės durpžemyje (17 paveikslas) mišką įveisti 
arba atkurti yra sudėtingiausia. Storame durpių sluoksnyje pasodintų me-
delių šaknys neranda sąlyčio su mineraliniu dirvožemiu ir dažnai žūva. Be to, 
tokiuose durpžemiuose dažnai susiformuoja tankūs dilgėlynai, kurie stelbia 
pasodintus želdinius, o galinga šaknų sistema per sausringus laikotarpius su-
naudoja medeliams reikalingą drėgmę. Kol kas nėra patirties, kaip tokiame 
dirvožemyje ruošti dirvą, todėl tikslinga puoselėti savaiminius žėlinius. Savai-
me jame dažniausiai želia tik plaukuotasis ir karpotasis beržai.
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