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Greitai augančių medžių plantacijos Lietuvoje 
Parengė Sigutė Kuusienė

Kadangi pagrindiniai miško augalai – medžiai 
auga dešimtmečius bei šimtmečius, o mediena ir 
iš jos pagaminti produktai žmogui reikalingi kas-
dien, todėl ieškoma alternatyvų. Visame pasauly-
je paskutiniais dešimtmečiais vis labiau vertinami 
sparčiu augimu pasižymintys medžiai, kurie gali 
būti auginami plantaciniuose želdynuose. Lietuvos 
gamtinėse sąlygose sparčiu augimu išsiskiria tuopų 
(lotyniškai Populus) genties medžiai, ypač jų hibri-
dai, kurių kloniniai sodmenys naudojami sutrum-
pintos apyvartos plantaciniams želdiniams įveisti. 
Pirmieji Lietuvoje šių želdinių plotai (apie 1000 ha) 
buvo apsodinti žemės ūkiui netinkamuose ir apleis-
tuose žemių plotuose tik 2010 - 2012 metais. 

Medžių plantaciniai 
želdiniai skiriasi nuo 
miško, nes jie veisiami 
ne miške ar iškirsto miš-
ko augavietėje, o sodi-
nant nustatyta tvarka 
tik vienos ar kelių rūšių 
medžių, pasižyminčių 
išskirtinėmis savybėmis 
(augimo sparta ir bio-
masės kaupimu, speci-
fi ne medienos struktūra, 
atsparumu vabzdžiams, 
ligoms ir pan.) sodmenis 
žemės ūkiui nenaudoja-
muose plotuose. Įvairiose 
pasaulio šalyse medžių 
rūšys atrenkamos pagal 
klimatą ir aplinkos sąly-
gas, tinkamas tai rūšiai 
augti: pavyzdžiui Lotynų 
Amerikoje plačiai augi-
namos eukaliptų ir pušies 
plantacijos, o Populus 
genties medžiai Šiaurės 
Amerikoje, Kinijoje, Eu-
ropoje. Pagal FAO (Food 
and Agriculture Organi-
zation) atliktą visuotinį 
visame pasaulyje miškų 
resursų įvertinimą, 2010 
m. plantacijos sudarė 264 
mln. ha ir tikimasi, kad 
2020 m. pasieks 300 mln. 
ha. Lietuvoje vienarūšių 
medžių plantacijų augini-
mas plečiasi, bet apiben-
drintų duomenų trūksta. 

Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro 
Miškų instituto moks-
lininkai nuo 2019 m. 
pradžios vykdo projektą 
„Inovatyvių technologi-
jų diegimas ir sklaida 

auginant Populus genties 
hibridų klonų želdinius 
žemės ūkiui netinkamose 
žemėse“ pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014 – 2020 
metų programos priemo-
nes „Žinių perdavimas 
ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Parama pa-
rodomiesiems projektams 
ir informavimo veiklai“. 
Projekto tikslas – stiprin-
ti žmogiškuosius išteklius 
ir skleisti pažangiausias 
technologijas, inovacijas 
apleistose ar žemės ūkiui 
netinkamose žemėse įvei-
siant bei auginant Populus 
genties klonus ir hibridus. 
Ypač spartaus augimo 
medžiai kuria pakanka-
mai tvarius miškus ir taip 
sudaro galimybes ne tik 
miškų ūkio plėtrai, bet už-
tikrina apsaugines ir kitas 
miškų funkcijas. 

Įgyvendinant projektą 
2019 m. rudenį buvo su-
organizuoti grupių narių 
susitikimai, seminarai ir 
lauko dienos Klaipėdos, 
Kauno, Utenos, Marijam-
polės ir Šiaulių apskrityse. 
Seminaro ir lauko dienų 
dalyviams buvo skaitomi 
pranešimai šiomis temo-
mis: „Inovatyvių techno-
logijų taikymas Populus 
genties medžių plantaci-
nių želdinių įveisimui” ir 
„Medienos kokybės ge-
rinimas  plantaciniuose 
Populus genties medžių 
želdiniuose”, „Greitai au-
gančių Populus genties 

medžių plantacinių želdi-
nių įveisimo ir auginimo 
ypatumai” bei „Populus 
genties medžių sodinamo-
sios medžiagos atrankos ir 
sveikų sodmenų išaugini-
mo ypatumai”, o taip pat 
„Genėjimo ir ugdymo me-
todų taikymas įvairiuose 
Populus genties medžių 
augimo tarpsniuose”.

Lauko dienų dalyviai 
turėjo galimybę aplan-
kyti plantacijose įrengtus 
eksperimentinius medžių 
genėjimo ir ugdymo plo-
tus. Taip dalyviai galėjo 
susipažinti praktiškai su 
medžių skirtingų genotipų 
augimo įvertinimu, kaip 
atlikti medžių matavimus 
ir apskaičiuoti medienos 
tūrį bei parinkti tinkamą 
dirvožemį tuopų genties 
medžių želdinių augini-
mui. Išskirtinis dėmesys 
buvo skirtas medžių ge-
nėjimo atlikimui tam 
tikrame amžiuje nuo pa-
sodinimo, nes nuo to pri-
klauso medžio kamieno 
formavimasis ir  rąstinės 
medienos kokybė.

Renginiuose dalyvavo 
ūkininkai, miško savinin-
kai ir žemės valdytojai, 
kuriems buvo aktualu 
sužinoti apie žemės ūkiui 

netinkamų ir apleistų že-
mių plotų ekonominės 
vertės padidinimo galimy-
bes. Iš viso buvo suorga-
nizuota visose penkiose 
apskrityse 12 seminarų ir 
12 lauko dienų, kuriuose 
dalyvavo 145 įvairių sri-
čių žemės naudotojai.

Renginių metu aptar-
ta, kad sutrumpintos apy-
vartos greitai augančių 
medžių želdinių plantaci-
jos yra viena efektyves-
nių priemonių, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
mažinimui ir  klimato po-
kyčių švelninimui. 

Užsienio mokslininkų 
tyrimai įrodė, kad greitai 
augančių tuopų genties hib-
ridinių medžių plantaciniai 
želdiniai jau po dviejų metų 
plantacijos įveisimo pasižy-
mi teigiamu poveikiu aplin-
kai, bet reikšmingus kiekius 
anglies (C) ekosistemos 
lygmenyje suriša, kai pla-
ntacija auginama ilgiau nei 
keturis metus. Žemės ūkiui 
netinkamų plotų panaudo-
jimo galimybės skatina-
mos ir Lietuvje, kaip kitų 

E u r o p o s 
s ą j u n g o s 
narių, įsi-
pareigojant 
iki 2020 
metų padi-
dinti atsi-
naujinančių 
i š t e k l i ų 
energ i jos 
dalį (COM 
2008/30). 
Bioenergi-

mažinti per 2013 – 2020 
metų laikotarpį išmeta-
mų, šiltnamio efektą su-
keliančių dujų kiekį 20 
- 30 proc.

Kviečiame ūkinin-
kus, miško savininkus 
bei valdytojus, miškų 
ūkio srities konsultantus 
ir visus besidominčius 
inovacijomis, mokslo 
žiniomis bei praktikoje 
išbandytais tyrimų re-
zultatais, dalyvauti 2020 
m. pavasarį organizuo-
jamuose renginiuose. 
Daugiau informacijos 
rasite interneto sve-
tainėse www.lammc.lt ir 
www.litfood.lt 

ja, gauta iš biomasės, yra 
viena tikslingiausių alter-
natyvų tarp atsinaujinan-
čios energijos šaltinių Eu-
ropoje (COM 2006/848), 
todėl ir Lietuvoje tikslin-
ga išnaudoti žemės ūkio 
produkcijos gamybai ne-
tinkamus plotus paver-
čiant juos greitai augančių 
medžių plantaciniais žel-
dynais. Lietuvos 7-jame 
Nacionaliniame Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos įgyven-
dinimo pranešime pažymi-
ma, kad Lietuva kartu su 
kitomis Europos Sąjungos 
(ES) valstybėmis narėmis 
ir Islandija įsipareigojo su-

Parodomasis bandymas želdinyje po genėjimo ir ugdymo darbų (Utenos 
apskritis, Anykščių r., 2019 m.).

Hibridinės drebulės plantacijoje įrengta-
me eksperimentiniame plote atlikti genėji-
mo ir ugdymo darbai (Klaipėdos apskritis, 

Šilutės r., 2019 m.)

Buvo pranešę, kad 
šildymui nesijungs

Buto šeimininkas Ge-
diminas „Šilutės nau-
jienoms” pasakojo, kad 
dar prieš 20 metų buvo 
gavęs leidimą atsijungti 
nuo centralizuotos šildy-
mo sistemos. Jis savo san-
dariame balkone įsirengė 
dujinio šildymo katilą ir 
juo buvo visiškai pate-
nkintas. Žiemos metu šei-
mai pakakdavo 2 - 3 dujų 
balionų, kad bute palai-
kytų normalią temperatū-
rą. Šeima ypač džiaugėsi, 
kad galėjo pradėti ar baigti 

Noro nepareiškė, o prie centrinio šildymo prijungė
šildymą kada tik norėjo, ir 
šildėsi tiek, kiek norėjo. 

Kai bendrija nuspren-
dė rekonstruoti namą, 
Gediminas nesipriešino, 
nors tame bute šeima jau 
nebegyveno – jį išnuomo-
jo. Bendrijos pirmininkui 
Robertui  vyras sako te-
lefonu pranešęs, kad ne-
pageidauja būti prijungtas 
prie šildymo sistemos, ir 
ramiai laukė renovacijos 
pabaigos.

Neramu jam tapo tada, 
kai gavo pranešimą apie 
priskaičiuotas renovacijos 
išlaidas. Vienoje išlaidų 
eilutėje jis aptiko 2000 

Eur sumą, kurią turės ap-
mokėti už prijungimą prie 
centralizuotos šilumos sis-
temos ir naujų radiatorių 
sumontavimą.

„Apžiūrėjęs savo butą 
supratau, kad mano dujų 
katiliukas jau atjungtas ir 
mūsų butas bus prijungtas 
prie centralizuoto šildymo 
sistemos”, - pasakojo vy-
ras.
Pinigų iš sąmatos jau 

nebeišbrauks
Namo renovacijos or-

ganizatorius UAB „Ši-
lutės šilumos tinklai” di-
rektoriaus pavaduotojas 
Vygantas Kamarauskas 

sakė, kad jokio pareiški-
mo apie tai, jog šiam butui 
nereikia centrinio šildy-
mo, jis neturi. Jeigu toks 
dokumentas būtų pateik-
tas, renovacijos projek-
tuotojai galėjo tokį norą 
įgyvendinti. 

Viso namo rekonstruk-
cijos projektas pasirašytas 
namo bendrijos pirminin-
ko be jokių išlygų, kad 
Gedimino butui centrinio 
šildymo nereikia net ne-
užsiminta. Darbai jau pri-
duoti, ir dabar ginčytis su 
statybininkais, kad šie iš-
brauktų pinigus už atliktą 
darbą, jau nebeįmanoma.

Tad, pasak Gedimino, 
dabar lieka tik per prie-
vartą pasakyti „ačiū” už 
tai, kad jo butui, be jokio 
prašymo, buvo sugrąžin-
tas centralizuotas šildy-
mas... 

„Norėtųsi, kad bent kiti, 
kurie panašiomis aplinky-
bėmis renovuosis savo na-
mus, visas norimas sąlygas 
iš anksto nurodytų raštu - 
popieriniame dokumente”, 
- linkėjo Gediminas. 




