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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS IR SĄVOKOS 

 

SD – Pradinis medyno tankumas, sukurtas pirmo retinimo metu 190-1992 metais 

DBH – Medžio skersmuo 1,3 m aukštyje 

Dbr – Šakos skersmuo 

Dbr0-3 – Vidutinis šakos skersmuo 0-3 m rąste 

Dbr3-6 – Vidutinis šakos skersmuo 3-6 m rąste 

Dbr0-6 – Vidutinis šakos skersmuo 0-6 m rąste 

Dmaxbr0-3 – Storiausio šakos skersmuo 0–3 m rąste 

Dmaxbr3–6 – Storiausio šakos skersmuo 3–6 m rąste 

Dmaxbr0–6 – Storiausio šakos skersmuo 0–6 m rąste 

Ds.k. – vidutinis pleištinių šakų skersmuo  

Ds.k.max – stambiausios šakos skersmuo 

Nbr0–6 – Šakų skaičius 0–6 m rąste 

Nbr0–3 –  Šakų skaičius 0–3 m rąste 

Nbr3–6 – Šakų skaičius 3–6 m rąste 

Brarea – Šakos ploto procentinė dalis, apskaičiuota kaip visų šakų skerspjūvio ploto 

procentinė dalis  0–6 metrų rąsto (cm2) išorinio paviršiaus plote. 

H – Medžio aukštis 

Hlb – Vidutinis žemiausios gyvos šakos aukštis 

Hdb  – Vidutinis žemiausios sausos šakos aukštis 
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ĮVADAS 

Tyrimo temos aktualumas 

 

Nuolat besikeičiantys ekologiniai ir ekonominiai veiksniai skatina peržiūrėti ir tobulinti 

našių medynų auginimo technologiją. Svarbu išauginti ne tik produktyvius, tvarius ir įvairiems 

aplinkos veiksniams atsparius medynus, bet ir medynus, kuriuose išauginama mediena savo 

kokybe atitinka nūdienos ekonominius poreikius ir kokybės reikalavimus. Klimato kaitos 

kontekste vis daugiau dėmesio skiriama organinės anglies paėmimui iš atmosferos ir jos 

užkonservavimui medienoje bei jos produktuose, taip pat didėja paklausa aukštos kokybės 

pjautinei medienai, kurią būtų galima naudoti ilgaamžėse konstrukcijose.  

Statybų sektoriuje ypač reikšmingi spygliuočių pjautiniai medienos produktai. Nuolatinė 

statybų sektoriaus plėtra didina kokybiškų medienos produktų paklausą. Vienas iš pagrindinių 

paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies L. Karst) medynų 

auginimo tikslų Lietuvoje ir kitose šalyse, buvo siekis išauginti kuo našesnius, didesnį medienos 

tūrį sukaupiančius medynus. Tačiau miškininkystės praktikoje labai svarbios ne tik medyno 

produktyvumo didinimo paieškos, bet ir produktyvumo bei medienos kokybės suderinamumas. 

Tokios savybės kaip stiebo tiesumas ir šakų defektų nebuvimas (Berlin et al., 2010; Hannrup 

et al., 2004; Haapanen et al., 1997), o taip pat medžio stiebo skersmuo, šakotumas ir medienos 

tankis turi didelę reikšmę stiebo medienos kokybei. Šioms savybėms didžiausią įtaką turi 

sodinamosios medžiagos genetinės savybės, pradinis sodinimo tankumas, tarpinių kirtimų 

intensyvumas ir dažnumas (Kärkkäinen, 1984; Zobel & Jett, 1995; Gerendiain et al., 2008).  

Poreikis valdyti medienos kokybę lemiančius veiksnius nėra nauja miškininkystės kryptis 

(Klang, 1999), tačiau jis išlieka aktualiu ir pastaraisiais metais. Medienos kokybei įtakos turi 

miško įveisimo vieta – dirvožemio derlingumas, drėgmės režimas bei klimatinės sąlygos, taip 

pat dirvos paruošimo būdas, kokybiškos sodinamosios medžiagos pasirinkimas, pradinis 

sodinimo tankumas bei medyno formavimo veiksniai, tokie kaip medynų tankumo 

reguliavimas, – visa tai lemia būsimos medienos kokybę. Medynų retinimo būdai tiesiogiai ir 

netiesiogiai veikia medienos kokybę, keisdami medžių lajų ir šaknų mikro aplinką (Zobel & van 

Buijtenen, 1989; Ikonen et al., 2009) bei užtikrina medynų, turinčių pageidautinas kokybės 

savybes, tvarumą (Klang, 1999; Fahlvik, 2005). 

Lietuvoje iš spygliuočių labiausiai paplitę paprastosios pušies ir paprastosios eglės 

medynai, kurie yra pagrindinis pjautinės medienos šaltinis tiek vietinėje rinkoje, tiek ir eksportui 

į kitas šalis. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, paprastosios pušies medynai sudaro 

beveik 35 %, o paprastosios eglės medynai – 21 % viso šalies medynų ploto (Lietuvos..., 2021). 

Baltijos šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, yra atlikta nedaug tyrimų, kuriuose buvo analizuota 
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paprastosios eglės ir paprastosios pušies stiebo savybių priklausomybė nuo medyno tankumo 

(Pape, 1999; Kuliešis & Saladis, 1998; Malinen et al., 2005; Šilinskas et al., 2020). Dėl šių 

priežasčių yra aktualu atlikti kompleksinius tyrimus ir nagrinėti medynų tankumo įtaką 

spygliuočių medžių medynų našumui, juose kaupiamai biomasei ir medžių stiebų kokybei bei 

medienos ydų ir medžių ligų paplitimui. 

Tyrimo hipotezė 

Pradinis medyno tankumas ir ankstyvųjų medyno formavimo kirtimų intensyvumas lemia 

skirtingus medžių stiebų kokybinius parametrus – medžio aukštį, skersmenį, šakų storį ir 

gyvybingumą, todėl taikant šias miškininkystes priemones, galima reguliuoti norimos 

produkcijos matmenis ir kokybę.  

Darbo tikslas 

Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo pradinio medynų tankumo ir ankstyvųjų retinimų įtaką 

paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies L. Karst) medynų 

našumui, medžių biomasei ir stiebų kokybei bei medienos ydų ir medžių ligų paplitimui. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti medynų pradinio tankumo ir tankumo pokyčių įtaką medynų našumui bei 

produktyvumui; 

2. Įvertinti medyno tankumo įtaką medžių stiebų šakotumui, stiebų formai ir antžeminei 

biomasei;  

3. Nustatyti medžių sanitarinę būklę ir pažeidimus bei įvertinti jų intensyvumą ir paplitimą  

skirtingo tankumo medynuose; 

Ginamasis teiginys: 

Pradinis medyno tankumas ir ugdomųjų kirtimų intensyvumas tiesiogiai įtakoja ne tik 

medyno našumą ir medžio pagrindinius parametrus, bet ir medžių stiebų kokybinius parametrus 

bei medienos ydų ir ligų paplitimą.  

Mokslinio darbo naujumas, teorinė ir praktinė reikšmė 

Pirmą kartą Lietuvoje vienalyčiuose pagal dirvožemio sąlygas paprastosios pušies ir 

paprastosios eglės medynuose kompleksiškai įvertinta skirtingo pradinio tankumo ir ankstyvųjų 

retinimų įtaka medynų našumui, medžio antžeminei biomasei, stiebų kokybei, medienos ydų ir 

medžių ligų paplitimui. Iki šiol nebuvo konkrečių statistinių duomenų apie medienos kokybę 

skirtingai formuojamuose medynuose Lietuvoje.  
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1. LITETRATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Veiksniai lemiantys medienos kokybę  

Medžių su aukštos kokybės mediena augimas priklauso nuo genetikos, aplinkos veiksnių 

ir taikomų medynų auginimo metodų (Watt et al., 2006; Budeanu & Sofletea, 2013; Krajnc 

et al., 2019; Russo et al., 2019). Dažniausiai medynų auginimo technologijos yra nukreiptos į 

spartesnį medžių auginimą ir medienos tūrio didinimą, nekreipiant dėmesio į medienos kokybę 

(del Rio et al., 2017; Routa et al., 2019). Norint padidinti  medienos tūrį, miškuose taikoma 

didelė medynų auginimo technologijų įvairovė. Dažniausiai pirmenybė teikiama šioms 

priemonėms: regeneracijos tobulinimui (vertingų sodmenų išauginimas), tręšimui, vietai 

būdingo medyno atkūrimo būdo parinkimui, skirtingam tarpinių kirtimų intensyvumui ir kt. 

(Routa et al., 2019; Teder et al., 2015; Lundmark et al., 2017; Gustafsson et al.,2010, 2012; 

Puettmann et al., 2015; Ezquerro et al., 2019). Geros kokybės medienos išaugimo pagrindą 

sudaro optimalios aplinkos sąlygos, tinkami miškų ūkio metodai ir kirtimų režimai (Budeanu & 

Sofletea, 2013; Schmidt & Kändler, 2009). Gerai žinoma, kad tarpiniai kirtimai teigiamai veikia 

likusių medžių augimą. Kita vertus, norint išauginti geros kokybės padarinę medieną, reikia 

išsamių žinių apie ankščiau taikytą medynų auginimo praktiką, dirvožemio derlingumą, drėgmės 

režimą, klimato rodiklius ir kt. Tam tikro tankumo medynuose, kuriuose užtikrinamos sąlyginai 

panašios konkurencinės sąlygos, medžiai, turintys siauras lajas ir plonas šakas, užaugina 

geresnės kokybės stiebus (Ikonen et. al., 2009; Mäkinen et al., 2003; Huuskonen et al., 2014).  

Apvaliosios medienos tinkamumą medienos pramonei lemia stiebo tūris ir medienos 

kokybė, įskaitant šakų savybes. Ikonenas ir kt. (2009) teigia, jog pradinis medyno tankumas, 

tankumas po retinimo, medžių gyvybingumas, mirtingumas ir savaiminis šakų nusivalymas daro 

įtaką pjautinės medienos kokybei. 

Nustatyta, kad paprastąsias egles sodinant po kitų medžių laja gaunamas teigiamas poveikis 

eglės medienos kokybei (Klang & Ekö, 1999). Paprastosioms eglėms, sodintoms po kitų medžių 

laja, yra būdingas mažesnis vidutinis skersmuo krūtinės aukštyje (DBH), plonesnės šakelės, 

mažesni metinių rievių pločiai ir mažesnis kamieno defektų skaičius, nei pasodintoms atviromis 

sąlygomis. Beržo priedanga daro nedidelį poveikį paprastosios eglės medienos savybėms 

(Bergqvist et al., 2000). Svarbu, kad paprastajai eglei regeneruojant po priedanga, dėl švelnesnio 

šalčio poveikio sumažėja aštrių užlinkimų ir įaugusių pleištinių šakų skaičius (Klang & Ekö, 

1999; Tegelmark, 1999; Örlander, 1993).  

Mäkinen ir kt. (Mäkinen et al., 2003) ankstesni duomenys parodė, kad paprastosios eglės 

medienos kokybei vietovės derlingumas ar augimo vieta turi mažiau įtakos nei paprastajai 

pušiai.  
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1.1.1. Pradinis medyno tankumas 

Žinoma, kad aukščiausios kokybės paprastosios pušies mediena užauginama kai pradinis 

tankumas yra didesnis nei 5000 stiebų hektare (Väisänen et al., 1989; Ruha & Varmola, 1997; 

Agestam et al., 1998; Ikonen et al., 2009). Taip sukuriamos konkurencingos auginimo sąlygos, 

mažiau pasitaiko kreivų medžių, stiebo skersmuo didėja palengva (Agestam et al., 1998). 

Didelis sodinukų tankumas suteikia didelę pasirinkimo galimybę medyno ugdymui.  

Vertinant visas augančių medžių savybes skirtingo pradinio tankumo medynuose, 

didžiausias tankumo poveikis nustatytas medžio skersmeniui krūtinės aukštyje (DBH) (Agestam 

et al., 1998; Ekö & Agestam, 1994; Johansson, 1993; Johansson, 1992; Persson, 1977). 

Spartesnis skersmens augimas pastebimas medžiams pasodintiems retai – didesnis juvenilinės 

medienos kiekis, platesnės metinės rievės ir storesnės šakos, kurios ilgiau išlieka (Dinwoodie, 

2000), tačiau toks augimo tempas neigiamai paveikia medienos tankį (Lowell et al., 2012; Pape, 

1999b; Kärkkäinen, 1984). Taigi medžiai, augantys retesniuose medynuose ir (arba) derlinguose 

dirvožemiuose, pasižymi mažesnio tankio mediena nei tie, kurie auga tankesniuose medynuose 

ir (arba) prastuose dirvožemiuose. Paprastosios eglės medynuose, medyno tankumas yra svarbus 

medienos kokybės parametrams, tokiems kaip lajos aukštis, šakotumas ir apsivalymas nuo šakų, 

nes šakos pjautinėje medienoje pasireiškia kaip įvairių rūšių mazgai, kurie gali kartais pagerinti 

pjautos medienos išvaizdą, bet didelis jų kiekis ir stambumas sutrikdo medienos pluošto 

vientisumą ir sumažina stiprumą (Johansson, 1992; Johansson, 1997; Jakimavičius, 2009). 

Šakos skersmuo pirmajame nuo šaknies kaklelio rąste laikomas vienu iš svarbiausių 

veiksnių lemiančių medžio stiebo kokybę, ypač paprastosios pušies (Standartas EN 1927-

2:2008). Rečiau pasodinti medžiai  paprastai yra storesni, jie turi storesnes šakas nei medžiai, 

pasodinti didesniu tankumu arba natūraliai atsikūrusiuose medynuose (Johansson, 1992; 

Persson, 1977). Huuskoneno ir kt. tyrimas (Huuskonen et al., 2014) parodė, kad mažesnis 

šakotumas susijęs su dideliu pradiniu paprastosios pušies medynų tankumu ir didesnio šakotumo 

tikimybė atsiranda sparčiai didėjant medžio DBH prieaugui.  

Šiuo metu Lietuvoje atkuriant ar įveisiant spygliuočių medynus, priklausomai nuo miško 

augavietės tipo, yra sodinama nuo 3300 vnt. (eglės) iki 9000 vnt. (pušies) sodinukų hektare. 

 

1.1.2 Retinimas 

Medžių konkurencija lemia daugelį medžių parametrų (aukštį, DBH, lajos plotį) ir 

sumažina jų gyvybingumą, nes tenka kovoti dėl šviesos ir maisto medžiagų, tačiau medžių 

konkurenciją ir medyno ypatybes galima keisti medyno retinimais: jaunuolyno ugdymas, 

retinimas ir einamieji kirtimai (Loubere et al., 2004; Stoyan & Penttinen, 2000). 
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Prieš keletą dešimtmečių, siekiant įvairių tikslų, buvo pradėti kurti paprastosios pušies ir 

paprastosio eglės medynų augimo modeliai. Miškų mokslas ėmė plačiai tirti medžių augimo 

reakciją į retinimą (Zeide, 2001). Medynų retinimas išliko itin svarbus miškininkystės praktikoje 

iki šių dienų. Paprastosios pušies augimui ir našumui įvertinti buvo atlikta daugybė retinimo 

eksperimentų, taikančių skirtingus dizainus ir metodus (del Rio et al., 2017; Mäkinen & 

Isomäki, 2004; Eriksson, 2006; Nickel et al., 2007; del Rio et al., 2008; Ikonen et al., 2009; 

Nilsson et al., 2010; Rehfeldt et al., 2002).  

Praktinėje Lietuvos miškininkystėje paprastosios pušies ir paprastosios eglės medynuose 

pirmieji retinimo kirtimai  rekomenduojami, kai vidutinis medžių aukštis atitinkamai pagal rūšis 

yra  10–13 ir 13–16 m (Juodvalkis & Kairiūkštis, 2009). Medynai, kuriuose buvo pasodinti 

3300 vnt./ha sodmenų ir juose buvo taikyti jaunuolynų ugdomieji kirtimai, paprastai turi nuo 

1 700 iki 2 000 vnt./ha stiebų iki pirmųjų retinimo kirtimų. Apibendrinus 35 metus trukusių 

retinimo eksperimentų Lietuvoje rezultatus, akivaizdu, kad reikšmingas tūrio prieaugio 

padidėjimas pasiekiamas retinant tik jaunuolynus, pvz. 10–20 metų pušis ir 10–30 metų eglę 

(Juodvalkis et. al., 2005; Juodvalkis, 2009). Šiuo periodu ugdomieji kirtimai labiausiai veikia 

visą medyno šviesos, temperatūros, oro ir dirvožemio drėgmės balansą, iš esmės keičia vidinę 

aplinką medyne, ardų, pomiškio, trako, gyvosios dirvožemio dangos, rizosferos būseną ir likusių 

medžių mitybos sąlygas. Retinimo tikslas – reguliuoti medžių tarpusavio sąveiką, geriausiems 

medžiams užtikrinti optimalias ar artimas joms augimo sąlygas. Pirmojo retinimo metu medžių 

parinkimas iškirtimui atlieka svarbų vaidmenį būsimo medyno kokybei (Pretzsch & Rais, 2016; 

Pfister, 2007; Liziniewicz, 2014). Pirmojo retinimo laikas, retinimo intensyvumo laipsnis, 

retinimo dažnumas (tarpas tarp retinimų) ir retinimo būdas (viršutinis ar apatinis) – veikia 

medžių augimą ir medienos savybes, nes tai įtakoją jų augimo tempą, be to, pašalinami medžiai 

su nepageidaujamomis savybėmis. 

Pirmojo retinimo atidėjimas gali pagerinti kokybę apatiniame stiebo rąste, nes yra 

slopinamas šakų augimas, net jei jos ilgiau išlieka gyvos (Mäkinen, 1999a). Tačiau, 

atsižvelgiant į perspektyvą, galimybė naudoti mažo skersmens medžius aukštos kokybės 

medienos gamybai mažėja, nes medžiai tampa silpnesni (Oliver & Larson, 1996). Nustatyta, kad 

atidėlioti retinimai mažina atskirų medžių augimą ir padidina natūralaus mirtingumo ir vėjo 

žalos pavojų (Valinger & Pettersson, 1996). Tačiau nenustatyta, kad atidėtas retinimas paveiktų 

paprastosios pušies ir paprastosios eglės stiebų produkcijos augimo kiekį/biomasę (Nilsson 

et al., 2010). Buvo nustatyta, kad intensyvus retinimas, pašalinant iš medyno daugiau nei 40 % 

medžių (skaičiuojant medžių skerspločių sumą 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, daro 

neigiamą poveikį medienos kokybei ir sukelia didesnį pavojų patirti žalą dėl abiotinių veiksnių 

(Mäkinen & Isomaki, 2004). 
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Nilssonas ir Albrektsonas (1994) nustatė, kad tik po 6–7 metų nuo sodinimo galima 

pastebėti žymesnius medelių stiebų skirtumus, leidžiančius numanyti kurie iš medelių turėtų 

tapti dominuojančiais ir kurie bus užslopinti. Pastebėta, kad diferencijos procesas daugiausia yra 

susijęs su tarpinę padėtį užimančiais medžiais, slopinamais dominuojančių medžių, dėl kurių 

vyresniame amžiuje jie patiria natūralų mirtingumą. Bernadzki ir kt. (1980) teigia, kad atskirų 

medžių iš vyraujančių grupių polinkis staigiai augti aukštyn priklauso nuo rūšies ir yra labiau 

įprastas tarp paunksmę toleruojančių rūšių nei tarp paunksmės netoleruojančių rūšių. Priežastis 

yra ta, kad sumažėjus erdvei, tenkinančiai šviesos poreikį, , trūksta galimybių medžiams atstatyti 

lajas, kad padidėtų jų augimo tempas, todėl jų galimybės pereiti į aukštesnį ardą yra labai 

mažos. Užspaustų medžių skatinimas iškilti laikomas būdu užauginti aukštos kokybės medieną, 

nes, paprastai, šie medžiai turi mažesnį juvenilinės medienos kiekį ir mažiau storų šakų nei 

dominuojantys medžiai. Nilsson (1993) pasiūlė strategiją, kaip užauginti aukštos kokybės 

medieną, didinant tiek slopinamų, tiek dominuojančių medžių augimą dar sodinimo metu 

mišrinant mažus ir didelius sodinukus.  

Medžių tankumo įtakos augimui, išsiretinimui, medienos kokybei bei stabilumui tyrimai 

vykdyti L. Kairiūkščio Lietuvoje (Kairiūkštis & Juodvalkis 1985, 2005, Kairiūkštis & 

Malinauskas, 2001). Tyrimai buvo atlikti įvairaus tankumo (700–2000 vnt. ha) objektuose. 

Tyrimų rezultatai parodė, jog ankstyvame amžiuje išretinti medynai gali pasiekti 2 kartus ir 

daugiau didesnį vidutinį skersmenį, skersmens prieaugį, nei auginami tankiai, neretinami ar 

retinami pavėluotai.  

Nemažai darbų paskirta augimo į skersmenį, aukštį, medynų atsparumo, jų tvarumo 

priklausomai nuo auginimo tankumo trumpesnėje laiko atkarpoje tyrimams (Kairiūkštis  & 

Juodvalkis, 1985; Юодвалькис, 1988; Malinauskas, 1999, 2008; Kuliešis & Saladis, 1998). 

Pastarųjų dviejų autorių darbuose ypač akcentuojama, jog  siekiant išauginti stabilius ir našius 

medynus, reikalinga vengti pertankėjusių medynų auginimo, o intensyvius retinimus atlikti 

jauname amžiuje. Tokie tyrimai tebėra labai aktualūs ypač dabar, sparčiai keičiantis klimatui, o 

tokio įvairaus pradinio medyno tankumo (500–8000 vnt./ha) įtakos medžio stiebo kokybei  ir 

kitiems parametrams iš esmės Lietuvoje dar niekad nebuvo vertinta.  

 

1.2. Apvaliosios medienos ydos 

1.2.1. Šakotumas 

Pagrindiniai medžio stiebo kokybės rodikliai, kuriuos galima tiesiogiai išmatuoti, yra 

medžio skersmuo 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio (DBH), medžio aukštis ir medžio šakų 

skaičius bei dydis (Bosela et al., 2016). Remiantis kitais tyrimais, geriausi medžio stiebo 
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kokybės rodikliai, yra stiebo skersmens prieaugis, aukščio ir skersmens santykis ir medžio šakų 

amžius (Mäkinen & Colin, 1998). Paprastajai pušiai ypač būdingas tvirtas ryšys tarp stiebo 

skersmens (DBH) ir šakos storio (Mäkinen & Colin, 1998; Salminen & Varmola, 1993; 

Mäkinen, 1999; Gort et al., 2010). 

Daugelyje šalių tradicinė miškininkystė praktikuoja skirtingas miško kirtimo sistemas 

miškuose, įskaitant skirtingą tarpinių ir ugdomųjų kirtimų intensyvumą (Teder et al., 2015; 

Lundmark et al., 2017). Tinkamų aplinkos sąlygų ir optimalaus kirtimo režimo pasirinkimas yra 

labai svarbus siekiant padidinti medynų produktyvumą ir pagerinti stiebų kokybę. Medynų 

retinimas spartina medžių skersmens augimą ir pagerina medyno būklę. Medžių stiebų kokybė 

taip pat skiriasi dėl vietos sąlygų ar prieš tai vykdomų miškininkystės praktikų. Paprastajai 

pušiai būdingose vidutinio derlingumo augavietėse dažnai pastebimi gana dideli stiebų kokybės 

skirtumai, tačiau geriausios kokybės stiebai yra išgaunami iš dominantinių (genetiškai 

užkoduotų) medžių su siauromis lajomis ir plonomis šakomis (MacFarlane & Kane, 2017; 

Niemistö et al., 2018). Taip pat buvo pastebėta, kad pagrindiniai apatinio rąsto kokybę lemiantys 

veiksniai, tokie kaip šakų skaičius ir skersmuo, intensyviai koreliuoja su stiebo skersmeniu. 

Atstumai tarp medžių turi įtakos jų šakotumui ir stiebo augimui. Paprastai didelis pradinis 

medyno tankumas ir retinimas yra susiję su mažesniu medžių išsišakojimu. Kita vertus, didelis 

medžio skersmens prieaugis lemia didesnę šakojimosi tikimybę (Huuskonen et al., 2014). 

Galima sukurti tikslesnes medžių šakojimosi prognozes į stebėjimus įtraukiant medžio 

skersmenį, medžio aukštį ir medyno tankį ankstyvoje medyno vystymosi stadijoje. 

Šakų diametras yra laikomas stipriu medienos kokybės rodikliu ir naudojamas rąstų 

kokybės klasifikavimo schemose/standartuose (Ikonen et al., 2003; Mäkinen & Makela, 2003; 

Klang & Ekö, 1999; Ekö & Agestam, 1994; Persson, 1976). Lietuvoje naudojami europiniai 

standartai šakų diametro neriboja tik D kokybės rąstams (mediena naudotina kaip pjautinoji, 

kuri dėl jos kokybės požymių negali būti priskirta A, B ar C kokybės klasėms) (1 lentelė) 

(Standartas EN 1927-1:2008; Standartas EN 1927-2:2008).  

Vienodo amžiaus paprastosios pušies ir paprastosios eglės monokultūrose šakų skersmenys 

labiausiai susijęs su DBH (Persson, 1977; Pfister et al., 2007; Jansons et al., 2009; Johansson, 

1992). Be to šakų skaičius, jų padėtis kamiene ir jų su kamienu sudaromi kampai, daro įtaką 

rąsto kokybei (Björklund, 1997; Grace et al., 1999). Šiuos požymius veikia ir augimo aplinka 

(daro įtaką šakų skaičiui ir vietai stiebe) ir genetiniai veiksniai, kurie, be kitų kintamųjų, daro 

įtaką šakos kampui (Hannrup et al., 2000; Jansons, 2009; Zobel & Jett, 1995).  Prancūzijoje 

buvo analizuojami tarpusavio ryšiai tarp paprastosios eglės gyvų šakų skersmens, aukščio stiebe, 

DBH ir medyno amžiaus. Šio tyrimo eigoje, šakos skersmuo buvo išreikštas kaip šakos aukščio 

(vietos stiebe), stiebo skersmens ir medyno parametrų funkcija (Loubère et al., 2004).  
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Jei šaka yra gyva, jos mazgas ir toliau auga, išskyrus kelerius metus prieš šakos mirtį 

(Mäkinen, 1999b). Šakų mazgai mažina medienos stiprumą ir standumą, prastina išvaizdą 

(Gartner, 2005; Brazier, 1977) dėl medienos pluošto tolygumo pertraukimo ir medienos pluošto 

krypties (kampo) pasikeitimo (Jakimavičius, 2009; Green et al., 1999). Nustatyta, kad 

paprastosios pušies rąstų kokybė, atsižvelgiant į šakos skersmenį, stipriai koreliuoja su 

didžiausiosios šakos mazgo skersmeniu ir teigiamai koreliuoja su mazgų skaičiumi centrinėje 

pjautinėje lentoje (Högberg et al., 2010). Šakų mazgų pasiskirstymas ir pozicijos pjautinės 

medienos gaminiuose, taip pat turi įtakos kokybei (Green et al., 1999). Dinwoodie (2000) 

nustatė, kad šakų mazgų susitelkimas grupėmis turi didesnį neigiamą poveikį nei jų tolygus 

pasiskirstymas. Šakų mazgai, esantys viršutiniuose ir apatiniuose lentos pakraščiuose, turi 

daugiau įtakos nei tie, kurie yra centrinėje lentos dalyje. Medienoje esančių šakų mazgų didesnis 

tankis ir spalvos intensyvumas padidina plaušienos apdirbimo sąnaudas (Macdonald & Hubert, 

2002). 

 1 lentelė. Spygliuočių rąstų klasifikacija pagal šakų diametrą (Standartas EN 1927-1:2008; 

Standartas EN 1927-2:2008) 

Table 1. Classification of coniferous logs by branch diameter (Standard EN 1927-1:2008; Standard 

EN 1927-2:2008) 

Šakos Branches 
Kokybės klasės Quality classes 

A B C D 

Pušies rąstų charakteristikos     

suaugusios, sveikosios 

nesuaugusios 

pūvančiosios 

neleidžiamos a 

neleidžiamos 

neleidžiamos 

≤ 5 cm 

≤ 4 cm 

neleidžiamos 

≤ 8 cm 

≤ 7 cm 

≤ 4 cm 

leidžiamos 

leidžiamos 

leidžiamos 

Eglės ir kėnio rąstų  charakteristikos 

suaugusios, sveikosios 

nesuaugusios 

pūvančiosios 

neleidžiamos a 

neleidžiamos 

neleidžiamos 

≤ 4 cm 

≤ 3 cm 

neleidžiamos 

≤ 8 cm 

≤ 6 cm 

≤ 3 cm 

leidžiamos 

leidžiamos 

leidžiamos 
a Nebent pageidauja užsakovas 

Šakų savybes ankščiau minėti mokslininkai dažniausiai nustatė medyno retinimo metu 

pašalintiems medžiams, kurie ne visada idealiai atspindi tikrąją medyno padėtį, nes šalinimui, 

kaip taisyklė, pasirenkami prastesnės kokybės medžiai. Kiti tyrimai rėmėsi vieno ar trijų 

menturių krūtinės aukštyje šakų duomenimis, dėl ko vaizdas gali būti siauresnis. Šiame tyrime 

buvo matuojamos visos šakos iki apatiniame 6 m stiebo rąste augantiems medžiams, medžius 

pasirenkant atsitiktinai.  

 

1.2.2. Stiebo kreivumas 

Pjautinės medienos kokybę ir produktyvumą stipriai įtakoja medžio stiebo tiesumas (Gort 

et al., 2010; Zobel & van Buijtenen, 1989), o taip pat tiesumo ir formos išlaikymas, pvz. 

medienos produktai išsikraipo ir persimeta, (Johansson et al., 1994). Išlinkimai (1.1 pav.) įtakoja 
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sortimentų, kuriuos galima išpjauti iš medžio, ilgį ir taip pat pjautinės medienos produktų kiekį. 

Jie taip pat sumažina ir celiuliozės produktų išeigą ir padidina gavybos ir transportavimo 

išlaidas.  

Kreivų ir išlenktų medžių mediena būna netolygi, vietomis suspausta. Žinoma, kad 

suspaustos medienos buvimas rąstuose didina tikimybę, kad pjautinai gaminiai bus susisukę, 

iškilę ir išlinkę, nes tokia mediena smarkiai paveikia visus medienos traukimosi/plėtimosi 

parametrus (Perstorper et al., 2001), ypač išilginį susitraukimą (Macdonald & Hubert, 2002). 

Stiebo kreivumas ir išlinkimas gali nulemti ovalaus stiebo formavimąsi, dėl ko gali sumažėti iš 

jo gaunamos pjautinės medienos kiekis. Tai ypač svarbu faneros gamyboje, nes sumažėja lukšto 

išeiga (Kärkkäinen, 1978). 

 

1.1 pav. Stiebo kreivumas 

Fig. 1.1. Stem curvature 

 

 

1.2.3. Stiebo defektai  

Įaugusios menturinės, pleištinės šakos (1.2 pav.), kelios viršūnės (1.3 pav.) ir aštrūs stiebo 

užlinkimai yra dažniausi defektai, dėl kurių mažėja medienos kokybė, kartais tiek, kad mediena 

tampa netinkama pjautiniams produktams gaminti. Šie defektai dažnai atsiranda dėl pakenkimų 

pagrindiniam ūgliui, kuriuos gali sukelti įvairūs veiksniai, pvz. jaunų atžalų nuskabymas, žvėrių 

pažeidimai šaltis ar sniegas. Kelių viršūnių atveju, dažnai viena iš viršūnių ilgainiui tampa 

akivaizdžiai dominuojančia, o kitos viršūnės taps įaugusiomis pleištinėmis šakomis (Zobel & 

Jett, 1995). Prescher ir Ståhl (1986) aptiko sąsajas tarp paprastosios pušies kilmės ir įaugusių 

pleištinių šakų dažnio kamiene, ir nustatė, kad jų susidarymas bent iš dalies priklauso nuo 

genetikos. Huuskonen ir kt. (2008) pastebėjo, kad paprastosios pušies medynuose Suomijos 

šiaurinėje dalyje daugiau kokybės defektų (užlinkimai ir šakotumai), o tai rodo, kad atšiaurus 

klimatas gali padidinti kamienų pažeidimų dažnumą. Pleištinės šakos apatinėje stiebo dalyje 

nepadaro jų visiškai netinkamų pjautiniams rąstams, tačiau jos sumažina tokių rąstų išeigą, nes 

rąstai bus trumpesni, dėl rąsto dalies, su pleištine šaka, pašalinimo.  
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1.2 pav. Pleištinės šakos stiebe 

Fig. 1.2. Spike knots branches on the stem 

 

  

1.3 pav. Medžio stiebo išsišakojimas 

Fig. 1.3. Double top of a tree stem 

 

Įaugusios pleištinės šakos, kaip ir visi kiti šakų mazgai, sumažina pjautinių gaminių 

stiprumą, ypač jei kartu įsiskverbusi ir žievė (Dinwoodie, 2000; Ståhl et al., 1990; Prescher & 

Ståhl, 1986). Įaugusių mentūrinių šakų buvimas padidina šakų mazgų ploto santykį (KAR) 

galutiniuose produktuose, taip sumažindamas medienos gaminių stiprumą. KAR gali būti 

apibrėžiamas kaip plotas, kurį šakų mazgai užima medienos dalyje, palyginti su jo paviršiaus 

plotu. Įaugusios mentūrinės šakos ilgą laiką gali būti gyvos, nes jos yra žymiai storesnės nei 

įprastos šakos. Taigi, jos gali turėti įtakos natūraliam šakų nusivalymo greičiui (Mäkinen & 

Colin, 1999). Kadangi įaugusios mentūrinės šakos paprastai sudaro storiausius šakų mazgus, jos 

labiausiai ir įtakoja pjautinės medienos stiprumą (Dinwoodie, 2000). 

 

1.4 pav. Medžio stiebo nuolaibis 

Fig. 1.4. Taper of a tree stem 
 

Rąsto nuolaibis priklauso nuo medžių rūšies, amžiaus ir augimo sąlygų (Larson, 1963). Didelis 

nuolaibis stipriai sumažina pjautinės medienos išeigą (1.4 pav.). Rąsto nulaibėjimas visada didesnis 
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apatiniame stiebo rąste nei vidiniuose. Ir nors mažo nuolaibio stiebai greičiau lūžta vėjo veikiami 

(Petty & Swain, 1985), A ir B klasės rąstams nuolaibiai leidžiami tik iki 1,25 cm/m eglėms ir 

1,5 cm/m pušims (Standartas EN 1927-1:2008; Standartas EN 1927-2:2008).  

 

1.2.4. Stiebo pažeidimai 

Medyno  būklė yra tiesiogiai susijusi su gebėjimu išlaikyti ar padidinti prieaugį išlaikant 

atsparumą biotiniams ir abiotiniams veiksniams (Mc Laughin & Percy; 1999). Norint įvertinti 

medžių būklę yra atliekamas miškų monitoringas. Visi medžių pažeidimai gali būti skirstomi į 

grupes: žvėrių, vabzdžių, grybų ir ligų, abiotinių veiksnių, tiesioginės žmogaus veiklos ir kitų 

pažeidimų.  

Dažnai viena pažeidimų grupė iššaukia kitos grupės pažeidimus. Pavyzdžiui 1992–

1999 metų laikotarpiu Lietuvos eglynai patyrė didelius kenkėjų pažeidimus (buvo pažeista 

161,5 tūkst. ha medynų, nudžiūvo apie 7 mln. m3 medienos), kurių pirminiu pažeidimų veiksniu 

įvardijama sausra (Karazija ir kt., 1996). Ekstremalios meteorologinės sąlygos (vėjai ir sausros) 

gali būti pirminės priežastys, dėl kurių medžių mirtingumas skirtingais metais gali padidėti 

dešimteriopai (Hale et al., 2012). Lietuvos miškų metraščio duomenimis 1989–2000 m. audros 

sudarkė 541 tūkst. ha medynų, suniokojo 3,88 mln. m3 medienos (Lietuvos, 2003). Labiausiai 

nukentėjo eglynai, 12,9 tūkst. ha teko nukirsti plynai. Pagal 2000–2014 metų miškų ūkio 

statistiką (Lietuvos, 2001–2015) per 15 metų  vėjas ir sniegas pažeidė 487 tūkst. ha valstybinių 

miškų. Vien nuo 2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo pažeidimų, NMI duomenimis nukentėjo 

140 tūkst. ha miškų, 3,82 mln. m3 medienos. Galima teigti, jog per 15 pastarųjų metų buvo 

sužalota apie 13 mln. m3 medienos, kurią gaminant miško augintojai  patyrė didžiulių nuostolių 

dėl išaugusių gamybos kaštų bei sumažėjusios prekinės išeigos. Dalis medienos liko miške, 

nemažai produkcijos nuostolių yra patiriama toliau auginant išretėjusius medynus. Pastaruosius 

du dešimtmečius vėjas ir sniegas  kasmet pažeidžia vidutiniškai 10–20 tūkst. ha valstybinių 

miškų. Padažnėjo ypač stiprių audrų (Lietuvos, 2003; Čapkauskas et al., 2014). Kas 3–5 metai 

pažeidimų mastai  Lietuvos miškuose  pasiekia 50–100 tūkst. ha. 

Neseniai atliktų tyrimų duomenimis paprastoji eglė (Picea abies) įvardijama kaip viena 

klimato kaitai jautriausių medžių rūšių, lyginant su kitomis medžių rūšimis, augančiomis 

Šiaurės (Kairiūkštis 2000; Schlyter et al. 2006; Jyske et al. 2010) ar Centrinėje Europoje (Bolli 

et al. 2007;, Albert and Schmidt 2010; Yousefpour et al. 2010; Hanewinkel et al., 2012). 

Atliekant paprastosios eglės medynų būklės vertinimą yra nustatyta, jog pastaruosius du 

dešimtmečius Lietuvoje yra stebimos paprastosios eglės medynų būklės blogėjimo tendencijos, 

kurios gali būti siejamos su nepalankių klimatinių veiksnių įtaka (Žemaitis, 2014). 
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Miško technika medynų retinimo metu dažnai palieka pažeidimus, kurie pakenkia medžių 

stiebams, šaknims ar šakoms ir gali stipriai pabloginti medienos kokybę, sudaryti sąlygas 

įvairioms grybinėms ligoms plisti (Gapšytė, 2003). Grybinės infekcijos patekusios į žaizdas gali 

visiškai sunaikinti medieną (1.5 pav.). Žaizdos medžiuose yra greičiausias kelias šakniniai 

pinčiai plisti. Šakninė pintis sukelia margąjį korozinį spygliuočių šaknų puvinį. Pradinėse ligos 

vystymosi fazėse medžiuose su pažeistomis šaknimis sutrinka medžiagų apykaita, sumažėja 

prieaugis (Vasiliauskas, 2000). Šakninės pinties vystymosi ir plitimo stadija vyksta šiltuoju 

metų laiku, nuo kovo iki rugsėjo ar netgi ilgiau, priklausomai nuo lauko temperatūros. Ši 

grybinė liga plinta pažeidus medžio šaknis ar kamieną. Dažnai pažeistus spygliuočius apninka 

liemenų kenkėjai, paspartinantys medžių nudžiūvimą.  

 

1.5 pav. Puvinio pažeidimai 

Fig. 1.5. Rot damage 
 

Palankias sąlygas ligoms plisti gali sudaryti laukiniai gyvūnai. Jie pažeisdami gyvybiškai 

svarbius organus (ūgliai, pumpurai) ar audinius (žievė, mediena) visų pirma susilpnina augalus 

ir sudaro sąlygas kitiems kenkėjams.   

 

1.3. Augimo sąlygos 

Mäkinen ir kt. (2003) surinkti duomenys parodė, kad paprastosios eglės medienos kokybei 

vietovės derlingumas ar augimo vieta turi mažiau įtakos nei paprastajai pušiai. Schmidt ir 

Kändler (Schmidt & Kändler, 2009) savo tyrime apibendrino, jog DBH, aukščio ir DBH 

santykis, amžius ir atstumas iki miško pakraščio, taip pat aukštis virš jūros lygio, reljefo 

nuolydis, medyno tipas ir inventorizaciją atliekančios komandos kompetencija buvo kintamieji 

reikšmingai lemiantys paprastosios eglės medienos kokybę. 

Miško augaviečių sąlygos charakterizuojamos dirvožemių drėgnumo (Š–šlaitų,  

N–normalaus drėgnumo, L–laikino perteklinio drėgnumo, U–užmirkę, P–pelkiniai) bei jų 

derlingumo (a–labai nederlingi, b–nederlingi, c–derlingi, d–labai derlingi, f–išimtinai derlingi) 

laipsniais. Lietuvoje išskiriamos 27 miško augavietės sąlygas apibūdinančios grupės. Aprašyta 

kiekvienos iš šių grupių dirvožemio bei reljefo savybės, žolinė danga, trakas ir medynas 

(Lietuvos, 2003; Varnagirytė-Kabašinskienė & Beniušis, 2013).  
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Klimatas ir orai turi didelę įtaką procesams, lemiantiems miško struktūrą, funkcijas ir 

miško būklę. Kintantis klimatas nulemia didėjančią grėsmę miškams, sukeliamą kenkėjų, gaisrų 

ar sausros. Prognozuojama, jog kylanti temperatūra, kintantis kritulių kiekis ir besikeičianti 

atmosferos sudėtis turės įtakos miškams (Augustaitis, 2005; Stakėnas et al., 2012; Stakėnas 

et al., 2013). Bendras sezoninis kritulių kiekis ir jų kintamumas taip pat yra svarbūs 

miškininkystei (Olsen & Bindi, 2002; Lindner et al., 2010; Bitvinskas, 1997; Bitvinskas & 

Vitas, 1998). Jau dabar įvykę įvairūs ekstremalūs klimato reiškiniai, tokie kaip visą kontinentą 

apimančios sausros ir stiprios vėtros, miškams turėjo stiprų neigiamą poveikį (Cias et al., 2005). 

Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai (audros, sausros ir karščio bangos) gali lemti 

dažnesnį medžių mirtingumą, paversti miškus jautresnius antriniams vabzdžių ir grybinių ligų 

pažeidimams. Šiltėjant klimatui, ypač palengvėja sąlygos vabzdžių ir įvairių ligų sukėlėjų 

protrūkiams atsirasti. Kai dėl klimato kaitos keičiasi miško ekosistema, tikėtina, jog miškas 

tampa pažeidžiamesniu įvairiems trikdžiams (Olsson, 2009).  

Tikėtina, jog klimato kaita turės didelę įtaką skirtingoms medžių rūšims, stipriai paveiks 

biologinę įvairovę ir ekonomiką. Neseniai atlikta studija įvertino prognozuojamą besikeičiančio 

klimato poveikį miškų paplitimui visoje Europoje, taip pat ekonominę miško produktyvumo 

reikšmę ir žemės vertę. Buvo nustatyta, jog pagrindinė prekybinė medžių rūšis Europoje, 

paparastoji eglė, juda tolyn į Šiaurę ar į aukščiau virš jūros lygio esančias vietas. Didelė dalis 

paprastosios eglės dabartinio arealo centrinėje ir vakarų Europoje yra prarandama (Olofsson & 

Blennow, 2005; Hanewinkel et al., 2012) 

 

1.4. Antžeminė medžių biomasė     

Medžių biomasės tyrimai Europoje buvo pradėti praeito šimtmečio viduryje ir buvo 

vykdomi dviem tikslais: įvertinti miško išteklius (Marklund, 1987; Hakkila, 1989) ir suprasti 

kaip stiebo prieaugis susijęs su kitais medžio parametrais. Nuo septintojo dešimtmečio biomasės 

tyrimo tikslai tapo dar įvairesni. Jie buvo susiję su ekosistemų tyrimu, maistinių medžiagų ir 

energijos srautų kiekybiniu vertinimu, ir medžių parametrų kitimu skirtinguose miško augimo 

modeliuose (Schulze et al., 1977; Duvigneaud & Denaeyer-De Smet, 1970; Aldred & Alemdag, 

1988; Running & Gower, 1991; Krisans et al., 2020).  

Priėmus Kioto protokolą (IPCC, 2000), šalys prisiėmė atsakomybę mažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetamą kiekį ir švelninti jo daromą poveikį aplinkai. Iškilo būtinybė įvertinti 

kiekybinius anglies mainus miškuose ir anglies atsargų pokyčius laikui bėgant (Brown 2002). 

Medžių biomasė yra svarbus rodiklis, norint įvertinti sukauptą anglies kiekį miške (Hall et al. 2001).  

Medžio biomasė, paprastai išreiškiama sausu svoriu, apskaičiuojama naudojant regresijos 

modelius, kurie savo ruožtu yra pagrįsti lengvai išmatuojamais medžio parametrais, tokiais kaip: 
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medžio skersmuo, aukštis, nulaibėjimas, amžius ir pan. (Lenhtonen et al., 2004). Šiuo metu vis 

dar trūksta patikimų viso medžio ir atskirų medžio komponentų, tokių kaip: stiebo mediena, 

stiebo žievė, gyvos šakos, negyvos šakos, lapija/spygliai, kelmas ir šaknys – biomasės įverčių. 

Europoje daugiausiai biomasės nustatymo darbų atlikta ir paskelbta Skandinavijos šalyse. 

Suomijoje aktyviai šia kryptimi dirbo Hakkila (1979), Finér (1991) ir Repola ir kt. (2006, 2009) 

ir kiti. Jie pateikė sauso svorio pušies ir eglės stiebo biomasės, įskaitant žievę – lenteles, pagal 

medžio skersmenį, aukštį ir nuolaibį. Be to jie paskelbė bendrąsias biomasės lygtis, kur iš 

antžeminės biomasės buvo sumodeliuoti požeminės medžių dalies biomasės įverčiai. Švedijoje 

panašius darbus atliko Marklundo (1988) ir Petersson (2006).  

Didelis medyno tankumas paprastai sumažina medžio biomasės kiekį (Kamara & Said, 

2021), tačiau, vertinant visą medyną, didžiausias biomasės kiekis būtų išlaikytas tame medyne, 

kuris nebūtų retinamas ir būtų laikomas be jokio trikdymo (Kirschbaum, 2003; Eriksson, 2006, 

Nilsen & Strand, 2008).  

Nustatyta, kad visi biomasės rodikliai yra susiję su medynų produktyvumu, medienos 

tankumu, maistinių medžiagų naudojimo efektyvumu ir atsaku į tręšimą (Yarie & Cleve, 1983; 

Ingerslev & Hallbäcken, 1999). Paskutiniu metu stebimos eglynų produktyvumo mažėjimo 

tendencijos (Chmura, et al., 2021). Dėl padidėjusios šilumos, sausesnių klimatinių sąlygų, 

vabzdžių žalos retėja paprastosios eglės laja ir dėl to mažėja ir kitų medžio dalių biomasės 

kiekis.  

Lietuvoje pirmuosius kultūrinės kilmės paprastųjų pušų jaunuolynų biomasės tyrimus atliko 

E. Barniškis (Барнишкис, 1972). Kai kuriuos lajos fitomasės rodiklius nustatė A. Tebėra 

(Тябера, 1981). Pagrindinis šių darbų trūkumas, kad buvo įvertinti tik šviežios (žaliosios) 

fitomasės rodikliai. Butkus ir kiti (2006) teigia, kad pušies medienos biomasė amžiui didėjant 

kinta netiesiškai – yra  laikotarpis (25–55 augimo metais), kai biomasės prieaugio sparta 

sumažėja. V. Mikšys ir kiti (Mikšys et al., 2013) sudarė lygtis paprastosios pušies antžeminei 

biomasei ir jos komponentams apskaičiuoti. Lauko tyrimų, skirtų patikrinti ilgalaikį retinimo 

poveikį paprastosios eglės ir paprastosios pušies biomasės kaupimui, literatūroje pateikiama 

nedaug, tačiau jų paklausa yra didelė. Lietuvoje paprastosios eglės masei įvertinti dar nebuvo 

atlikta tyrimų.  

Reikšmingiausiais ir objektyviausiais laikomi tiesioginiai/destruktyvūs biomasės matavimo 

būdai, kurių, ypač Lietuvoje, atlikta labai mažai. Pasaulyje jau yra ištirta, biomasės 

priklausomybė nuo medyno tankumo (Vanninen & Mäkelä, 2000), taip pat yra žinoma, kad 

medžių biomasės kiekis kinta priklausomai nuo klimato zonos (Palumets, 1993) ir klimato 

kaitos įtakoje. Apibendrinant galima teigti, kad biomasės tyrimų yra per mažai, o Lietuvoje jų 

beveik iš vis nebuvo atlikta. 

javascript:;
javascript:;
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2. TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA 

2.1. Tyrimo objektas 

Tyrimo objektas – paprastosios pušies (Nr. 201, Nr. 206) ir paprastosios eglės (Nr. 202, 

Nr. 203, Nr. 204, Nr. 205 ) eksperimentiniai tyrimo objektai (2.1 pav.), įsteigti 1990–1992 m. 

Lietuvos miškų instituto mokslininkų. Eksperimentiniai objektai buvo įkurti siekiant ištirti 

paprastosios pušies ir paprastosios eglės augimo priklausomumą nuo skirtingo pradinio medynų 

tankumo ir retinimo intensyvumo. Bendra informacija apie tyrimo objektus Nr. 201–206 

pateikta 2 lentelėje.  

 

 
2.1 pav. Tyrimo objektų vieta 

Fig. 2.1. Place of research objects  

 

 
2 lentelė. Bendra pasirinktų objektų informacija  

Table 2. General information about selected study sites  

Tyrimo 

objektas 

Study 

Sitesa 

Medžių 

rūšis 

Tree 

species 

Barelių 

skaičius 

Number 

of Study 

Plotsb 

Objektas 

įsteigtas 

Year of 

Establish- 

ment  

Objekto 

plotas 

Site  

Area, 

ha 

Medyno 

amžius 

tyrimo metu 

Stand Age, 

Yrs 

Vieta 

Location 

 Objekto 

koordinatės 

Latitude, 

Longitude 

Medynas 

įveistas The 

stand was 

planted  

201 pušis 2x5 1990 1,81 37 
Valkininkai 

Varėnos aps. 

54°25’29” 

24°58’12” 
ž.ū. naudmena 

202 eglė 2x5 1990 2,02 38 
Sudervė,  

Vilnius aps. 

54°68′31” 

25°10′42” 
ž.ū. naudmena 

203 eglė 1x4 1991 0,80 39 
Rozalimas, 

Pakruojis aps. 

55°89′78” 

23°75′39” 
kirtavietė 

204 eglė 2x5 1992 1,17 43 
Mikoliškės,  

Kretinga aps. 

55°82′88” 

21°46′92” 
ž.ū. naudmena 

205 eglė 1x4 1992 0,34 36 
Mostaičiai,  

Plungė aps. 

55°77′08” 

 21°74′64” 
ž.ū. naudmena 

206 pušis 2x5 1992 2,14 31 
Mociškiai, 

Jurbarko aps. 

55°05’20” 

22°13’47” 
kirtavietė 
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3 lentelė. Tyrimo objektų charakteristikos 

Table 3. Characteristics of research objects 

Bandymo 

varianto 

Nr. Test 

variant no. 

Medyno 

tankumas, 

Initial density 

trees ha-1
a
 

Retinimo 

intensy-

vumas 

Thinning 

intensity 

Amžius 

retinimo metu 

Age at the 

time of 

thinning 

Dabartinis 

medyno 

tankumas 

Current stand 

density trees 

ha-1
b
 

Bandymo 

varianto 

plotas Test 

variant 

area, m² 

Išmatuotų 

medžių 

skaičius,  vnt. 

Number of 

measured trees,  

Pušynai Scots pine  

Tyrimo objektas – Nr. 201  

1, 2 5400 neretinta – 2128 3591 63 

3, 4 3000 4 kartai  8, 15, 21, 34  886 3679 61 

5, 6 2000 3 kartai 8, 15, 34  878 3600 61 

7, 8 1000 2 kartai 8, 34  825 3610 60 

9, 10 600 1 kartas 8 564 3593 62 

Tyrimo objektas – Nr. 206  

1, 2 8100 neretinta – 2700 2165 61 

3, 4 4400 4 kartai  4, 8, 14, 27  1290 1906 59 

5, 6 2400 3 kartai 4, 8, 27  1014 2095 60 

7, 8 1200 2 kartai 4, 27  867 2131 62 

9, 10 600 1 kartas 4 610 2995 61 

Eglynai Norway spruce  

Tyrimo objektas – Nr. 202 

1, 2 4038 neretinta − 3036 4071 60 

3, 4 3100 4 kartai  9, 15, 21, 34  955 3991 60 

5, 6 2100 3 kartai 9, 15, 34  909 4037 60 

7, 8 1100 2 kartai 9, 34  842 4026 60 

9, 10 500 1 kartas 9  498 4100 60 

Tyrimo objektas – Nr. 203 

1 2947 neretinta − 1604 2001 30 

Nėra duomenų − − − − − 

5 2200 3 kartai 11,16, 35  961 2040 30 

7 1200 2 kartai 11, 35  921 2030 30 

9 600 1 kartas 11 582 1890 30 

Tyrimo objektas – Nr. 204 

1, 2 4118 neretinta – 2510 2331 60 

3, 4 3000 4 kartai  15, 20, 14, 26  928 2338 60 

5, 6 2000 3 kartai 15, 20, 26  634 2350 60 

7, 8 1200 2 kartai 15, 26  678 2346 60 

9, 10 600 1 kartas 15 545 2332 60 

Tyrimo objektas – Nr. 205 

1 5196 neretinta – 1450 841 30 

Nėra duomenų –  – – – – 

5 2300  3 kartai 8, 13, 32  922 781 30 

7 1200 2 kartai 8, 32  1077 733 30 

9 600 1 kartas 8 584 1059 30 
a Medyno tankumas kiekviename tyrimo variante, likęs po pirmo retinimo (1990–1992); Stand density in each 

study variant remaining after the first thinning (1990–1992) 
b Medyno tankumas kiekviename tyrimo variante matavimų metu (2018–2019); Stand density in each study 

variant at the time of measurements (2018–2019) 
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Standartinė bandymo schema numato 5 variantus su dviem pakartojimais bei skirtinga 

retinimo programa: neretintas – kontrolinis  ( 1, 2 var.); iki 2016 m. imtinai retinti keturis kartus 

(3, 4 var.), retinti tris kartus (5, 6 var.), retinti du kartus (7, 8 var.), retinti vieną kartą (9, 10 var.) 

(3 lentelė). Visuose tyrimo objektuose, išskyrus Nr. 203 ir Nr. 205, suformuoti 5 skirtingo 

pradinio tankumo variantai su dviem pakartojimais bei skirtingu auginimo režimu. Kiekvieną 

bandymo variantą atstovauja du 0,10 – 0,20 ha ploto bareliai. Objektuose Nr. 203 ir Nr. 205, dėl 

jų ribotos apimties, suformuoti keturi variantai be pakartojimo (2.2 pav.).  

Tyrimo objektai išdėstyti šešiose Lietuvos vietovėse pagal gamtines, klimatines bei 

dirvožemio sąlygas labiausiai tinkančiose vidutinio našumo ir labai našių pušies ir eglės medynų 

auginimui. Medžiai tyrimo objektuose nuo įsteigimo pradžios buvo stebimi, juos matuojant kas 

5 metai. Laikantis medynų auginimo programos (4 lentelė), kiekvienam bandomajam variantui 

buvo nustatomas kirtimo intensyvumas ir kontroliuojamas po kirtimo paliekamas medžių 

skaičius.  

 

4 lentelė. Medynų retinimo programa 

Table 4. Stand thinning program 

Objektas, 

medžių rūšis 

Object, type 

of trees 

Bandymo 

varianto 

Nr. Test 

variant no 

Retinamo medyno amžius (A) ir planuojamas palikti medžių skaičius (N), vnt/ha The 

age of the thinning stand (A) and the number of trees planned to be left (N), trees ha-1 

1 2 3 4 5 6 

A N A N A N A N A N A N 

201 Pušis 

1–2   8 5416         

3–4   8 3000 15 1900 21 1200 34 900 50 650 

5–6   8 2000 15 1200   34 900 50 650 

7–8   8 1000     34 800 50 650 

9–10   8 600         

206 Pušis 

1–2 4 8125           

3–4 4 4400 8 2800 14 2100 27 1300 35 1000 50 650 

5–6 4 2400 8 1400   27 1000 35 800 50 650 

7–8 4 1200     27 900   50 650 

9–10 4 600           

202 Eglė 

1–2   9 4038         

3–4   9 3100 15 1900 21 1200 34 1000 50 650 

5–6   9 2100 15 1200   34 900 50 650 

7–8   9 1100     34 900 50 650 

9–10   9 500         

204 Eglė 

1–2   15 4118         

3–4   15 3000 20 1800 26 1200 39 800 50 650 

5–6   15 2000 20 1200 26 800   50 650 

7–8   15 1200   26 800   50 650 

9–10   15 600         

203 Eglė 

1   11 2974         

5   11 2200 16 1200   35 900 50 650 

7   11 1200     35 900 50 650 

9   11 600         

205 Eglė 

1   8 5196         

5   8 2300 13 1200   32 900 40 650 

7   8 1200     32 900 40 650 

9   8 600         
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2.2 pav. Tyrimo objekto suskirstymas bareliais pagal medžių bandymo variantus schema 

Figure 2.2. Scheme of research object distribution in variants by densities 

 

Retinimų metu buvo siekiama pašalinti mažesnio skersmens, labiausiai stokojančius 

augimo erdvės medžius bei užtikrinti paliekamų augti medžių galimai tolygesnį išsidėstymą. 

Stambios šakos, didelis stiebo šakotumas (medis vilkas), kreivumas, dviviršūniškumas, 

mechaniniai stiebo pažeidimai buvo papildomi požymiai, lėmę medžio priskyrimą prie kirstinų. 

 

2.2. Tyrimų metodika 

Spygliuočių medžių stiebų kokybė šiame darbe buvo vertinta pagal šiuos parametrus: 

medyno tūrį, medžio skersmenį, aukštį, šakų storį, šakų skaičių, nusivalymą nuo šakų, stiebo 

tiesumą ir sveikumą. 

 

2.2.1. Medyno tankumo įtakos medyno našumui ir produktyvumui vertinimas 

Vidutinis medynų aukštis nustatytas pagal adaptuotą Lorey formulę (Kuliešis 1993) 

(1 formulė). 

 

  ;     (1) 

čia 

HM – medžio aukštis, 

RH – santykinio aukščio priklausomybė nuo santykinio skersmens, 
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   , 

RD – medžių skersmens santykis su medyno vidutiniu skersmeniu, 

a1, b1, c1, d – regresijos koeficientai (Kuliešis 1993). 

 

Medžių stiebų tūris (V, m3) nustatytas individualiai kiekvienam medžiui, kaip medžio 

skersmens 1,3 m aukštyje (D, m), jo aukščio (H, m) ir formrodžio (ƒ) funkcija (2 formulė) 

(Kuliešis 1993). Atskirai kiekvienam tyrimo objekto variantui nustatytas medyne augančių, 

žuvusių  ir iškirstų augančių medžių stiebų tūris.  

 

.      (2) 

 

Bendras medyno našumas analizuojamame laikotarpyje nustatytas kaip sukaupto medyne 

augančių medžių stiebų tūrio ir iškirstų, žuvusių per visą analizuojamą laikotarpį medžių stiebų 

tūrių suma.  

Augimo sąlygoms įvertinti darbe naudojamas aukščio indeksas HAB (Kuliešis, 1993).  

Aukščio indeksas nustatomas pagal augavietėje šiuo metu (A–medyno amžius) augančio 

medyno vidutinį aukštį (H) ir išreiškiamas absoliutiniu aukščiu referenciniame (100 metų) 

amžiuje. 

;    (3) 

čia 

bA
H – santykinis aukštis bA

H= 1+ b0(A-AB) + b1(A-AB)2 + b2(A-AB)3, 

b0, b1, b2 – regresijos koeficientai, 

A, AB – einamasis ir bazinis (spygliuočiams – 100 metų) amžius, 

HA – vidutinis aukštis einamajame amžiuje, 

aH – koeficientas, apibūdinantis augimo į aukštį realiose sąlygose nukrypimą nuo 

standartinės kreivės. 

 

Siekiant geriau įvertinti šakų kiekį stiebo apatiniame 6 m rąste buvo apskaičiuotas Brarea 

                                                    ;                                                    (4) 
 

čia 

R – apatinio pagrindo spindulys, 

r – viršutinio pagrindo spindulys,  

Dbr – šakos skersmuo 
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2.2.2. Stiebų formos ir šakotumo nustatymas 

Medžių šakotumo vertinimui medžiai buvo pasirinkti naudojant tikimybinę sistemingąją 

mėginių imtį, kai visi medžiai išrikiuojami į eilę, atsitiktinai pasirenkamas pirmasis, o tada 

apskaičiuotu (objekte augančių ir reikalingų tyrimui medžių skaičiaus santykis) žingsniu 

išrenkami visi likusieji. Buvo atrinkta po 30 medžių kiekviename tyrimo objektų barelyje. 

Tyrimo metu buvo išmatuoti tokie atrinktų augančių medžių stiebų kokybės parametrai: bendras 

medžio aukštis, žemiausių gyvų ir negyvų šakų aukštis (m), medžio skersmuo (cm) ir 

kiekvienos šakos skersmuo (cm) bei menturio aukštis (m). Buvo  išmatuojamos visos gyvos ir 

negyvos šakos apatiniame 6 m ilgio stiebo rąste, kurių skersmuo 10 mm arba didesnis.  

Visų pasirinktų medžių skersmuo buvo matuojamas medžio slankmačiu (1 mm tikslumu) 

1,3 metro aukštyje nuo medžio šaknies kaklelio (DBH). Kiekvienam pasirinktam medžiui 

aukštimačiu Haglöf EC II (tikslumas 0,1 m) buvo matuojamas medžio aukštis (H) ir žemiausios 

gyvos šakos aukštis (Hlb). Žemiausios negyvos šakos aukštis (Hdb) buvo išmatuotas matavimo 

juosta (tikslumas 0,05 m). 

Šakos skersmuo (Dbr) buvo matuojamas 1 cm atstumu nuo šakos žievės keteros ir 

apykaklės, lygiagrečiai stiebo ašiai kiekvienai šakai kiekviename menturyje (2.3 pav.). Tuomet  

buvo apskaičiuotos vidutinės 0–3 metrų rąsto (Dbr0–3), 3–6 m rąsto (Dbr3–6) ir 0–6 metrų rąsto 

(Dbr0–6) vertės. Taip pat buvo nustatytas storiausios šakos skersmuo kiekvienam rąstui ir 

gaunamos Dmaxbr0–3, Dmaxbr3–6 ir Dmaxbr0–6 reikšmės. Buvo suskaičiuotos visos šakos ir reikšmės 

kiekviename tyrimo grafike nurodytos kaip vidutinės medžio vertės (Nbr0–6) arba pateiktos 

atskiriems rąstams kaip Nbr0–3 ir Nbr3–6. Šakos ploto procentinė dalis (Brarea) buvo apskaičiuota 

kaip bendro skerspjūvio ploto šakos kaklelyje (cm2) ir kiekvieno medžio 0–6 metrų rąsto (cm2) 

išorinio paviršiaus ploto, padauginto iš 100, santykis. 

 

  

2.3 pav. Šakų skersmens matavimas (nuotraukos – autorės) 

Fig. 2.3. Measurement of branches (photos by the author) 
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Stiebo kreivumas buvo vertinamas vizualiai (balais) kiekvienam barelio medžiui (2.4 pav.) 

Stiebų formos ir stiebų šakotumo tyrimams šešiuose tyrimo objektuose buvo išmatuota 

610 medžių. Lauko matavimai buvo atlikti 2018.09.15 – 2019.04.30 laikotarpyje. 

 

 

2.4 pav. Stiebo kreivumo vertinimo schema. Čia 5 – visiškai tiesus kamienas; 4 – nedidelis 

išlinkimas; 3 – keli nedideli išlinkimai, turintys įtakos galutinei medienos kokybei; 2 – stiprus išlinkimas, 

sumažinantis naudingo stiebo dalį; 1 – dėl stiprių išlinkimų stiebas netinkamas pjautinei medienai. 

Fig. 2.4. Steam straitness evaluation scheme. Here 5 – totally straight stem; 4 – minor bend;  

3 – bend or bends affecting final timber quality; 2 – severe bend or bends, resulting in poor timber 

quality; 1 – not useful for sawtimber because of bends. 

 

2.2.3. Medžių antžeminės biomasės nustatymas 

Medžių antžeminės biomasės tyrimai buvo vykdyti tyrimo objektuose Nr. 202 (38 m. 

eglynas) ir Nr. 206 (31 m. pušynas). Kiekviename minėtame tyrimo objekte buvo atrinkta ir 

nukirsta po 3 medžius iš kiekvieno bandymo varianto, iš viso po 15 modelinių medžių. Medžių 

antžeminės biomasės tyrimo lauko darbai atlikti 2020.09.01 – 2020.10.20 laikotarpyje.  

Šiame disertaciniame darbe pritaikyta antžeminės medžių biomasės metodika buvo 

adaptuota iš ankstesnių metų Miškų institute atliktų medžių biomasės tyrimų (Mikšys et al., 

2007). Modelinių medžių atrankai buvo išmatuoti visų medžių skersmenys 1,3 m aukštyje ir 

nustatytas dažniausiai pasikartojantis medžio skersmuo (DBH). Tokio skersmens medžių buvo 

ieškoma buferinėje tyrimo objekto zonoje. Pasirinkti medžiai augo to paties tankumo sąlygomis 

kaip ir reprezentuotame bandymo variante. 

Medžiai buvo kertami motoriniu pjūklu šaknies kaklelio aukštyje, o kelmai, šakninės 

pinties prevencijai, buvo nedelsiant apdorojami karbamido tirpalu. 

Nukirstų modelinių medžių stiebai buvo dalinami į 5 dalis, pažymint dalių ribas: DBH 

lygyje, vidurys tarp šaknies kaklelio ir lajos pradžios, lajos pradžia, vidurys tarp lajos pradžios ir 

viršūnės. Taip pat buvo išmatuojamas viso stiebo ilgis. 

Nukirstam medžiui buvo išmatuojamas atstumas nuo šaknies kaklelio iki kiekvienos šakų 

(sausų ir žalių) menturio. Visuose menturiuose buvo išmatuojamas kiekvienos šakos skersmuo. 
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Iš kiekvieno žalių šakų menturio išrenkama vidutinė (modelinė) šaka, nupjaunama, 

išmatuojamas jos ilgis, šaka pasveriama ir supakuojama laboratorinėms analizėms. Sausos 

šakos, esančios tarp kamieno vidurio ir lajos pradžios buvo nupjaunamos ir sveriamos visos 

kartu (ne menturiais). Iš jų buvo atrenkama vidutinė šaka pagal skersmenį ir ilgį, pasveriama ir 

supakuojama laboratorinėms analizėms. Tokiu pat principu buvo nustatoma sausų šakų, esančių 

tarp šaknies kaklelio ir kamieno vidurio, masė. Iš jų taip pat buvo atrenkama vidutinė šaka pagal 

skersmenį ir ilgį, pasveriama ir supakuojama laboratorinėms analizėms.   

Sausai medžio stiebo masei nustatyti buvo paimti 5 stiebo ėminiai-diskai iš skirtingų stiebo 

dalių: 1 – medžio stiebo apačios (šaknies kaklelio aukštis); 2 – DBH (1,3 m aukštis); 3 – vidurio 

tarp šaknies kaklelio ir lajos pradžios; 4 – lajos pradžios; 5 – iš lajos stiebo vidurio (2.5 pav.). 

Stiebo diskų skersmuo buvo matuotas dviem priešingomis kryptimis, po to šie ėminiai buvo 

pasverti ir supakuojami laboratorinėms analizėms. Paėmus ėminius, visas stiebas buvo pasvertas 

atskiromis sekcijomis. 

 

2.5 pav. Mėginių paėmimo schema stiebo sausai biomasei nustatyti  

Fig. 2.5. Sampling scheme for stem dry biomass 

 

Lauko darbų metu medžių stiebų ir šakų masė buvo nustatoma pakabinamomis 

skaitmeninėmis svarstyklėmis KERN HDB-HL (tikslumas 10 g) ir HCB50K20 (tikslumas 20 g).   

 

 

2.6 pav. Paruošti šakų mėginiai džiovinimui (nuotraukos – autorės) 

Fig. 2.6. Prepared branch samples for drying (photos by the author) 
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Į laboratoriją pristatyti lauko darbų metu surinkti medžių ėminiai buvo paruošiami, nuo 

šakų atskiriant spyglius ir kankorėžius, o nuo stiebo ėminių atskiriant žievę. Ėminiai buvo 

džiovinami 80ºC temperatūroje iki pastovios masės (Roseno, 1995) (2.6 pav.).  

Po džiovinimo masė buvo nustatoma šioms antžeminės medžių biomasės frakcijoms: šakų 

(be spyglių ir kankorėžių), spyglių, kankorėžių, stiebo medienos diskų (be žievės) ir stiebo 

medienos diskų žievės. Modelinio medžio masė buvo perskaičiuota į sausą, remiantis žalių ir 

išdžiovintų ėminių masės pokyčiu.  

 

2.2.4. Medžių sanitarinės būklės ir pažeidimų vertinimas  

Vertinimas atliktas pagal tarptautinę ICP-Forests metodiką (Eichhorn at al,. 2020), 

įvertinant pažeidimų vietą medyje, aprašant pažeidimų simptomus, identifikuojant pažeidimus 

sukėlusius veiksnius ir pažeidimo intensyvumą procentais. Pažeidimų vertinimas buvo atliktas 

visiems medžiams tyrimo objektuose. Vertinimas atliktas 2019.07.15 – 2019.10.15 laikotarpyje. 

 

2.2.5. Medžių augimo sąlygų/dirvožemio tyrimai 

Dirvožemio tyrimai atlikti lauko ir laboratorinių darbų metu. Lauko darbai atlikti 

2018.08.01 – 2018.11.30 laikotarpyje. Kiekviename tyrimo objekte buvo atidengti iki 2 metrų 

gylio dirvožemio profiliai ir aprašyti; nustatytas dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos 

dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 (Buidvydaitė ir kt., 2001) ir tarptautinę dirvožemių 

klasifikaciją (World Reference Base for Soil Resources 2014) bei miško augavietės tipas. Iš 

dirvožemių profilių dirvožemio horizontų paimti mineralinio dirvožemio ėminiai 

granuliometrinei analizei. Aprašant dirvožemio profilius, buvo išskiriami dirvožemio genetiniai 

horizontai ir aprašytos jų morfologinės charakteristikos: slūgsojimo gylis, spalva (Munsell, 

2000), granuliometrinė sudėtis (nustatyta organoleptiškai), dirvožemio struktūra, drėgnumas, 

intarpai ir naujadarai. Naudojant 10 % HCl tirpalą, nustatytas karbonatų slūgsojimo gylis. Giliau 

slūgsančio gruntinio vandens ir paklojinės uolienos gylis buvo nustatomi dirvožemio zondu. 

Taip pat tyrimo objektuose nustatyta schema buvo surinkti dirvožemio jungtiniai ėminiai 

dirvožemio tankiui nustatyti ir cheminei analizei atlikti (2.7–2.9 pav.). Dirvožemio jungtiniai 

ėminiai trimis pakartojimais buvo rinkti iš 0–10 cm, 10–20 cm ir 20–40 cm gylių. Kiekvienas 

jungtinis dirvožemio ėminys buvo sudarytas iš dirvožemio ėminių paimtų iš 10 vietų. 
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2.7 pav. Zondas dirvožemio ėminiams paimti (nuotraukos – autorės) 

Fig. 2.7. Drill for soil sampling (photos by the author) 

 

 

2.8 pav. Dirvožemio ėminių surinkimo schema 

Figure 2.8. Soil sampling scheme 

 

   

2.9 pav. Dirvožemio ėminio tankio nustatymui paėmimas (nuotraukos – autorės) 

Fig. 2.9. Soil sampling for bulk density determination (photos by the author) 

   

Cheminės dirvožemio analizės atliktos LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje 

2018.12.01 – 2018.03.01 laikotarpyje. Nustatytas pHCaCl2, organinė anglis (C), suminis azotas 

(N), mineralinis azotas (NH4-N ir NO3-N), judrieji fosforas (P2O5) ir kalis (K2O) bei mainų 

kalcis (Ca2+) ir magnis (Mg2+), granuliometrinė dirvožemio sudėtis pagal dirvožemio 
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mechaninių dalelių frakcijas.  Dirvožemio ėminių analizė atlikta pagal standartizuotus metodus 

(5 lentelė). 

5 lentelė. Atliktų dirvožemio laboratorinių analizių metodai 

Table 5. Methods of soil tests performed 

 
 

2.3. Statistinė duomenų analizė 

Gauti duomenys buvo analizuoti naudojant Microsoft Excel programą ir statistinį paketą 

SAS 9.4 (SAS Institute Inc., NC, JAV). Siekiant įvertinti reikšmingus skirtumus tarp skirtingo 

tankumo medynų, atliktas Duncano testas („Duncan multiple range test“), naudojant ANOVA. 

Pearsono koreliacija buvo naudojama vertinant linijinę koreliaciją tarp dviejų kintamųjų. 

Vertinant šakotumo įtaką stiebo kokybei buvo modeliuotas Dbr naudojant SAS bendruosius 

tiesinius modelius. Sukurtas Dbr modelis, apimantis šiuos parametrus: medyno tankis (SD), H, 

DBH, Dbr0-3, Dbr3-6, Nbr0-3, Nbr3-6, Dmaxbr0-3, Dmaxbr3-6, Brarea.  

Dbr prognozei pagal medyno ir medžio savybes, buvo sukurta tokia bendra lygtis: 

 

Dbr = a0 + a1SD + a2DBH + a3H + a4Dbr0-3 + a5Dbr3-6 + a6Nbr0-3 + a7Nbr3-6 + 

+ a8Dmaxbr0-3 + a9Dmaxbr3-6 + a10Brarea + ε ;  (5) 

čia:  

a0 – modelio nustatytas poslinkio koeficientas; a1, a2,… an – parametrų įvertinimai; ε – 

atsitiktinės paklaidos. 

 

Tiriant pavienių rodiklių įtaką analizuojamiems reiškiniams buvo naudojamasi Microsoft 

Excel statistiniu paketu. 

Tyrimų parametrai 

Research parameters 
Metodai Methods 

Drėgnis ISO 11465:1993 

Granulometrinė sudėtis ISO 11277-2009 

Azoto (nitratinio plius nitritinio 

suma) koncentracija 

LVP D-05:2016, 7 leidimas. Laboratorijoje parengtas 

srauto analizės (FIA) spektrometrinis metodas 

Azoto (amoniakinio) koncentracija LVP D-05:2016, 7 leidimas. Laboratorijoje parengtas 

srauto analizės (FIA) spektrometrinis metodas 

Mineralinio azoto koncentracija LVP D-05:2017, 9 leidimas 

Siera LVP D-12:2016. 2 leidimas. Laboratorijos parengtas 

turbidimetrinis metodas 

pH l mol/i KCl suspensijoje LST ISO 10390:2005 

Judriojo fosforo koncentracija LVP D-07:2016, 9 leidimas. Laboratorijos parengtas 

Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) metodas. 

Judriojo kalio koncentracija LVP D-07:2016, 9 leidimas. Laboratorijos parengtas 

Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) metodas. 

Judriojo kalcio koncentracija LVP D-13:2016, 2 leidimas. Buferiniame tirpale pH 3,7. 

Judriojo magnio koncentracija LVP D-13:2016, 2 leidimas. Buferiniame tirpale pH 3,7. 

Organinės anglies koncentracija ISO 10694:1995 

Azotas suminis ISO 11261-1995 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Augimo sąlygų/ dirvožemio įvertinimas 

Dirvožemio tyrimai buvo atlikti, kad nustatyti ar dirvožemines sąlygas atskiruose tyrimo 

objektuose galėtume vertinti kaip panašias. Medynų augimo sąlygos buvo vertinamos pagal 

dirvožemio ir medynų aukščio našumo indeksą (Hab).  

 

3.1.1. Objekto charakteristikos 

Tyrimo objektai patenka į skirtingas geomorfologines sritis ir rajonus (Lietuvos geologijos 

tarnybos duomenys) (6 lentelė). Tačiau kai kurių objektų litologinė charakteristika yra panaši. 

Tyrimo objektų Nr. 203, Nr. 204 ir Nr. 205 dirvožemiai susiformavo ant moreninių priemolių. 

Tyrimo objekto Nr. 201 dirvožemis susiformavo ant fliuvioglacialinio smėlio, o objekto 

Nr. 206 – limnoglacialinio smėlio. Sudėtingiausios litologinės sąlygos yra teritorijoje į kurią 

patenka tyrimo objektas Nr. 202. Čia moreninio priemolio dirvodarinių uolienų plotai ribojasi su 

fliuvioglacialinių smėlių plotais, vietomis persidengdami, t. y. fliuvioglacialiniai smėliai yra 

padengti įvairaus storio moreniniu priemoliu ir atvirkščiai. Tai sąlygojo, kad tyrimo objekto 

Nr. 202 teritorijoje formavosi skirtingi dirvožemiai: sekliai nepasotintas palvažemis (Epidystric 

Planasol) ir vietomis, kur fluvioglacialiniai smėliai fiksuojami nuo pat žemės paviršiaus ar 

priemolio sluoksnis nuo žemės paviršiaus yra plonesnis nei 1 m, nepasotintas paprastasis 

smėlžemis (Dystri-Haplic Arenosol) (7 lentelė). Vienalytėse smėlio dirvodarinėse uolienose. 
 

6 lentelė. Dirvožemių geomorfologinė ir litologinė charakteristika 

Table 6. Geomorphological and lithological characteristics of soils 

Objektas 

Object 

Geomorfologinė sritis* 

Geomorphological area 

Geomorfologinis rajonas 

Geomorphological 

district 

Dirvodarinė uoliena 

Soil-forming rock 

 

Pušynai Scts Pine 

201 Dainavos fliuvioglacialinės 

žemumos 

Vokės fliuvioglacialinė 

lyguma 

fliuvioglacialinis smėlis 

206 Pietvakarių Lietuvos 

limnoglacialinės žemumos 

Nemuno žemupio 

limnoglacialinė lyguma 

limnoglacialinis smėlis 

Eglynai Norway spruce 

202 Dzūkų pakraštinės moreninės 

aukštumos 

Dzūkų moreniniai kalvynai moreninis priemolis ant 

fliuvioglacialinio 

smėlio, vietomis 

fliuvioglacialinis smėlis 

203 Vidurio ir Šiaurės Lietuvos 

žemumos 

Mūšos-Nemunėlio moreninė 

lyguma 

moreninis priemolis 

204 Vakarų Žemaičių moreninės 

lygumos 

Šiaurės Vakarų Žemaičių 

moreninė lyguma 

moreninis priemolis 

205 Žemaičių sališkos aukštumos Vakarų Žemaičių moreninė 

plynaukštė 

moreninis priemolis 

*- https://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=1117&lang=lt 

https://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=1117&lang=lt
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susiformavo smėlžemiai: nepasotintas paprastasis smėlžemis (Dystri-Haplic Arenosol) (tyrimo 

objektas Nr. 201) ir paprastas pajaurėjęs smėlžemis (Hapli-Albic Arenosol) (tyrimo objektas 

Nr. 206). Vienalytėse moreninio priemolio dirvodarinėse uolienose susiformavo išlpautžemiai: 

paprastas karbonatingasis išplautžemis (Hapli-Calc(ar)ic Luvisol) (tyrimo objektai Nr. 203 ir 

204) ir tipingas paprastasis išplautžemis (Orthi-Haplic Luvisol) (tyrimo objektas Nr. 205). 

Išsamus dirvožemių aprašymas yra pateiktas prieduose Nr. 4–9.  

 

7 lentelė. Dirvožemių pavadinimai, miško augaviečių tipai, miško tipai 

Table 7. Soil names, forest habitat types, forest types 

Tyrimo 

objektas 

Research 

object 

Dirvožemio pavadinimas pagal 

FAO-UNESCO dirvožemių 

klasifikaciją 

Soil name according to FAO-

UNESCO soil classification 

(WRB, 2014) 

Dirvožemio pavadinimas 

pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją 

Soil name according to 

Lithuanian soil 

classification (LTDK-99) 

Miško 

augavietės 

tipas 

Type of 

forest 

habitat 

Miško 

tipas 

Forest 

type 

Pušynai Scots pine 

201 Dystric Arenosol Nepasotintas paprastasis 

smėlžemis (Dystri-Haplic 

Arenosol) 

Ncl ox 

206 Albic Arenosol Paprastas pajaurėjęs 

smėlžemis (Hapli-Albic 

Arenosol) 

Nbl vm 

Eglynai Norway spruce 

202 Dystric Planosol ir vietomis 

Dystric Arenosol  

Sekliai nepasotintas 

palvažemis (Epidystric 

Planasol) ir vietomis 

Nepasotintas paprastasis 

smėlžemis (Dystri-Haplic 

Arenosol) 

Ncp ir 

vietomis 

Ncl 

ox 

203 Calcic Luvisol Paprastas karbonatingasis 

išplautžemis (Hapli-

Calc(ar)ic Luvisol) 

Nds hox 

204 Calcic Luvisol Paprastas karbonatingasis 

išplautžemis (Hapli-

Calc(ar)ic Luvisol) 

Nds hox 

205 Haplic Luvisol Tipingas paprastasis 

išplautžemis (Orthi-Haplic 

Luvisol) 

Ncs ox 

 

 

Didžiausias dirvožemio tankis nustatytas smėlžemiuose (tyrimo objektai Nr. 201 ir 

Nr. 206). Čia dirvožemio vidutinis tankis, priklausomai nuo gylio kinta, 1,24–1,45, g/cm3 ribose 

(8 lentelė). Nustatyta įprasta tendencija, kad didėjant gyliui dirvožemio tankis didėja. 

Priemolio dirvožemių tankis ženkliai mažesnis nei smėlžemiuose (tyrimo objektai Nr. 202, 

Nr. 203, Nr. 204 ir Nr. 205). Čia dirvožemio vidutinis tankis, priklausomai nuo gylio kinta, 

0,69–1,34, g/cm3 ribose (8 lentelė). Tyrimo objekte Nr. 202 vidutinis dirvožemio tankis yra 

pastebimai didesnis nei kituose tirtų objektų priemolio dirvožemiuose dėl palvažemyje 
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įsiterpusių smėlžemio plotelių. Šiame tyrimo objekte dirvožemio vidutinis tankis, priklausomai 

nuo gylio kinta, 1,16–1,34, g/cm3 ribose. 

 
8 lentelė. Dirvožemių vidutinis tankis  

Table 8. Average soil density 

Tyrimo 

objekto Nr. 

Research 

object No. 

Vidutinis smulkožemio tankis Average fine soil density, g/cm3 

gylis depth 0-10 cm gylis depth 10-20 cm gylis depth 20-40 cm 

Pušynai Scots pine 

201 1,25±0,10 1,33±0,05 1,41±0,02 

206 1,24±0,04 1,36±0,04 1,45±0,02 

Eglynai Norway spruce 

202 1,16±0,06 1,32±0,07 1,34±0,03 

203 0,74±0,08 0,97±0,05 1,00±0,09 

204 0,69±0,04 0,77±0,05 0,78±0,08 

205 0,97±0,04 1,04±0,03 1,17±0,03 

 

Granuliometrine analize nustatyta, kad mažiausia vidutinėmis molio (0,8 %), dulkių 

(1,4 %) frakcijomis ir didžiausia vidutine smėlio (97,8 %) frakcija pasižymi tyrimo objekto 

Nr. 206 dirvožemis. Didžiausiomis vidutinėmis molio (15,1 %), dulkių (41,5 %) frakcijomis ir 

mažiausia vidutinė smėlio (43,4%) frakcija nustatyta tyrimo objekto Nr. 204 dirvožemyje 

(3.1 pav.). 
 

 

3.1 pav. Dirvožemių granuliometrinė sudėtis 

Fig. 3.1. Granulometric composition of soils 

 

Vertinant dirvožemių granuliometrinę sudėtį atkreiptinas dėmesys, kad dirvožemio 

derlingumas labai priklauso nuo dulkių ir molio frakcijos dydžio. Kuo dulkių ir molio frakcija 

didesnė tuo dirvožemis laikomas derlingesniu. Priemolio dirvožemių dulkių ir molio frakcijos 

ženkliai didesnės nei smėlžemiuose, o smėlio frakcijos didžiausios smėlžemiuose. Išsami tyrimo 
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objektų dirvožemių granuliometrinė sudėtis pagal dirvožemio genetinius horizontus pateikta 

10 priede. 

Atskirai nagrinėjant smėlžemių granuliometrinę sudėtį nustatyta, kad tyrimo objekto 

Nr. 201 dirvožemyje yra didesnės molio (1,6 %) ir dulkių (4,4 %) frakcijos nei tyrimo objekto 

Nr. 206 dirvožemyje. Tyrimo objekto Nr. 201 smėlžemis granuliometrinės sudėties požiūriu yra 

derlingesnis nei tyrimo objekto Nr. 206. Tą patvirtina ir nustatyti miško augavietės tipai ir miško 

tipai (7 lentelė). 

Iš priemolio dirvožemių mažiausiomis molio (5,4 %) ir dulkių (14,2 %) frakcijomis 

pasižymėjo tyrimo objekto Nr. 202 dirvožemis. Jis yra mažiausiai derlingas iš visų tirtų 

priemolio dirvožemių – miško augavietės tipas Ncp (vietomis Ncl).  

Tirtų dirvožemių cheminių analizių duomenys pateikti 11 ir 12 prieduose. Vertinant 

dirvožemių pH reikšmingų skirtumų nenustatyta. Priklausomai nuo gylio dirvožemio pH kinta 

3,77–4,77 ribose ir pagal šiuos rodiklius dirvožemiai priskirtini rūgštiems dirvožemiams. 

Nagrinėjant kalcio, magnio, fosforo ir kalio duomenis reikšmingų dėsningumų nenustatyta. 

Vertinant dirvožemio derlingumą yra reikšmingi bendrosios anglies ir bendrojo azoto 

kiekiai (11 priedas). Manytina, kad kuo daugiau dirvožemyje yra bendrosios anglies ir bendrojo 

azoto, tuo dirvožemis yra derlingesnis. Tirtuose dirvožemiuose vidutinis bendrosios anglies 

kiekis kinta 0,6–2,9 % ribose (3.2 pav.). Dirvožemio bendrosios anglies kiekis procentais 

mažėja priklausomai nuo gylio. Didėjant gyliui nustatytas bendrosios anglies kiekis mažėja. 

Didžiausias bendrosios anglies kiekis nustatytas 0–10 cm gylyje, kur atskiruose tyrimo 

objektuose jis kinta nuo 1,0 % iki 2,9 %. Mažiausias bendrosios anglies kiekis nustatytas 0–

40 cm gylyje, kur atskiruose tyrimo objektuose jis kinta nuo 0,4 % iki 1,0 %. Ženkliausi 

bendrosios anglies kiekiai nustatyti tyrimo objektų Nr. 203, Nr. 204 ir Nr. 205 priemolio 

dirvožemiuose.  

Tirtuose dirvožemiuose nustatyti vidutiniai bendrojo azoto kiekiai yra labai nedideli ir kinta 

0,04–0,2 % ribose (3.3 pav.). Didžiausi bendrojo azoto kiekiai yra nustatyti tyrimo objektuose 

Nr. 203, Nr. 204 ir Nr. 205, o mažiausi tyrimo objekte Nr. 206. Daugiausiai bendrojo azoto yra 

0-10 cm gylyje, kur jo kiekiai kinta nuo 0,06 % iki 0,22 %.  
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3.2 pav. Vidutinės suminės anglies koncentracijos, % 

Fig. 3.2. Average concentrations of total carbon, % 

 

 

3.3 pav. Vidutinės suminio azoto koncentracijos, % 

Fig. 3.3 Average concentrations of total nitrogen, % 

 

Siekiant objektyviau įvertinti bendrosios anglies ir bendrojo azoto kiekius dirvožemyje juos 

reikia perskaičiuoti į t/ha. Perskaičiavimui naudojami nustatytos dirvožemio tankio reikšmės. 

Perskaičiavus bendrosios anglies ir bendrojo azoto kiekius į t/ha tirtų objektų dirvožemiuose, 

buvo nustatyta, kad didžiausi bendrosios anglies (68,5 t/ha) ir bendrojo azoto (6,7 t/ha) kiekiai 

0–40 cm gylyje yra nustatyti tyrimo objekto Nr. 205 dirvožemyje. (3.4 pav. ir 3.5 pav.).  
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3.4 pav. Vidutinės bendrosios anglies sankaupos, t/ha 

Fig. 3.4. Average total carbon stocks, t/ha 

 

 
3.5 pav. Vidutinės suminio azoto sankaupos, t/ha 

Fig. 3.5.  Average total nitrogen stocks, t / ha 

 

3.1.2. Medynų aukščio našumo indeksas Hab 

Medžių bendrąsias augimo sąlygas labai gerai atspindi medynų aukščio našumo indeksas 

Hab. Augimo sąlygų įvertinimui našumo indeksas Hab buvo apskaičiuotas kiekviename tyrimo 

objekte pagal išmatuotų apskaitinių medžių aukščių vidurkį (3.6 pav.). Pagal šį rodiklį 

geriausios medynų augimo sąlygos yra tyrimo objektuose Nr. 204 ir Nr. 205. Čia našumo 

indekso reikšmė siekia 36. Žemiausias našumo indeksas eglynuose nustatytas tyrimo objekte 

Nr. 203 (reikšmė 32). Pušynuose tyrimo objekte Nr. 201 našumo indeksas Hab siekia 33 ir yra 

didesnis nei tyrimo objekte Nr. 206, kur našumo indekso reikšmė siekia 31.  
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3.6 pav. Medynų našumo indeksas Hab pagal medžių augimą į aukštį 

Fig. 3.6. Stand productivity indices Hab according to the height growth  

 

3.1.3. Diskusija ir apibendrinimas 

Apibendrinant medynų augimo sąlygų tyrimo rezultatus galima teigti, kad visuose tyrimo 

objektuose, tiek pušynuose, tiek ir eglynuose, augimo sąlygos yra pakankamai tinkamos našiems 

medynams auginti. 35 metų laikotarpis tikriausiai yra per trumpas, kad būtų galima nustatyti 

dirvožemio C skirtumus dėl retinimo (Nilsen & Strand, 2008), todėl maistinės medžiagos 

nebuvo vertintos atskiruose bandymo variantuose, o tik bendrai objektuose. Nagrinėjant atskirai 

pušynus, tyrimo objekto Nr. 201 augimo sąlygos yra geresnės nei tyrimo objekte Nr. 206. Tą 

pirmiausiai sąlygoja geresnės dirvožemio savybės. Žemės ūkiui naudotas nepasotintas 

paprastasis smėlžemis (Dystri-Haplic Arenosol), turintis storesnį buvusį ariamą mineralinį 

humusinį horizontą, giliau slūgsančius karbonatus, geresnę granuliometrinę sudėtį (didesnės 

molio ir dulkių frakcijos), miško augavietės tipas Ncl. Vidutinių mėnesio temperatūrų kaita 

tyrimo objektuose Nr. 201 ir Nr. 206 yra panaši, tačiau tyrimo objekte Nr. 201 iškrenta ženkliai 

daugiau kritulių. Visa tai ir sąlygoja geresnes pušynų augimo sąlygas tyrimo objekte Nr. 201, ką 

įrodo ir našumo indeksas Hab, kurio reikšmė 33. 

Eglynuose geriausios augimo sąlygos pagal našumo indeksą Hab yra tyrimo objektuose 

Nr. 204 ir Nr. 205. Tyrimo objekto Nr. 205 dirvožemis savo granuliometrine sudėtimi 

(mažesnės molio ir dulkių frakcijos) nusileidžia tyrimo objektų Nr. 203 ir Nr. 204 dirvožemiui, 

be to, jame nerasta karbonatų ir nustatytas žemesnis miško augavietės tipas (Ncs). Tačiau reikia 

atkreipti dėmesį, kad šis dirvožemis buvo naudojamas žemės ūkiui ir šiame dirvožemyje 

nustatyti didžiausi bendrosios anglies ir bendrojo azoto kiekiai. Tyrimo objekto Nr. 205 eglyno 

našiam augimui didelės įtakos turėjo ir dirvos įdirbimas prieš įveisiant medyną. Čia buvo 

taikomas gilus, arimas supilant 0,5 m aukščio vagas. Eglės sodmenys buvo sodinami į vagos 

viršų, taip užtikrinant ne paviršinės, o inkarinės šaknų sistemos formavimąsi. Mažiausiu našumo 

indeksu Hab pasižymėjo eglynas, augantis tyrimo objekte Nr. 203, nors čia dirvožemio 
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granuliometrinė sudėtis pagal mechaninių dalelių santykį yra viena geriausių. Čia gana dideli, 

lyginant su kitais tyrimo objektais, bendrosios anglies ir bendrojo azoto kiekiai, miško 

augavietės tipas Nds. Tačiau šis dirvožemis nebuvo naudotas žemės ūkiui, nebuvo intensyviai 

ariamas ir tręšiamas, eglynas įveistas iškirtus savaiminį drebulyną su egle. Šio medyno 

mažesniam našumui gali turėti reikšmės ir genetinės savybės, tačiau šio tyrimo metu jos nebuvo 

nagrinėtos. 

Tokios miško ūkinės priemonės, kaip medyno įkūrimas žemės ūkio naudmenose turėjo 

įtakos medžių augimui. Žemės ūkio naudmenoje augantis pušynas yra 1,7 karto (tankiausi, 

neretinti variantai) ir 2 kartus (rečiausi variantai) didesnis nei augančio miško žemėje. Žemės 

ūkio naudmenoje, ant aukštų vagų įkurtas eglynas yra 1,1–1,5 karto našesnis už kitus medynus 

įkurtus žemės ūkio naudmenoje, o už įkurtą miško žemėje 1,6–2,2 karto. 

Statistiškai patikimų skirtumų tarp dirvožemio savybių atskiruose objektuose nenustatyta. 

 

3.2. Medynų pradinio tankumo ir jų pokyčių įtaka pušynų ir eglynų našumui ir 

produktyvumui 

3.2.1. Medžių vidutinis skersmuo ir jo kaita 

Pagal medžių augimą į skersmenį tiek pušynuose, tiek ir eglynuose medžiai dėsningai 

diferencijuojasi pagal medžių tankumą. Mažiausiu medžių augimu į skersmenį pasižymi visų 

tyrimo objektų kontroliniai medynai, palikti savaiminiam retinimuisi (3.7 pav.).  

Medžių vidutinių skersmenų kitimo dinamika visuose tyrimo objektuose turi tam tikrą 

panašumą: sparčiausias medžių skersmens augimas nustatytas rečiausiuose variantuose, 

lėčiausiai kinta – kontrolinių variantų, t. y. visai neretintų medynų vidutiniai skersmenys 

(3.7 pav.).  

Atotrūkis tarp kontrolinio varianto vidutinių skersmenų ir išretintų bandymo variantų su 

amžiumi didėja. Šių skirtumų priežastimi yra pertankėję kontroliniuose variantuose medynai, 

kurių skalsumas (1,20–1,41). 
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3.7 pav. Medžių vidutinio skersmens kaita pušynuose (a) ir eglynuose (b). Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida 
Fig. 3.7. Change of average diameter of trees in pine (a) and spruce (b) stands. Bars show Std 

Error of the mean 

 

3.2.2. Medžių vidutinis aukštis ir jo kaita 

Pušynų  vidutinio aukščio kaitos kreivės visuose variantuose tarpusavyje mažai skiriasi 

(3.8a pav.). Tai rodo vis dar intensyvėjantį su amžiumi medžių augimą šiuose bandymo 

objektuose. 
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3.8 pav. Medžių vidutinio aukščio kaitos pušynuose (a) ir eglynuose (b). Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida 

Fig. 3.8. Medium height changes of trees in pine (a) and spruce (b) forests. Bars show Std Error of 

the mean 

Eglynuose aukštesni buvo retesniuose bandymo variantuose augantys medžiai ir žemiausi – 

kontroliniame variante (3.8b pav.). Augimo į aukštį sulėtėjimui kontroliniame variante daug 

įtakos turėjo labai didelis šių medynų tankumas ir jo nulemta intensyvi medžių tarpusavio 

konkurencija. Tai matyti iš aukščių skirtumų tarp pertankėjančių kontrolinių ir nuolatos 

retinamų medynų didėjimo.  

 

3.2.3. Medyno tankumo kaita 

Tankiausi bandymo variantai buvo palikti savaiminiam retinimuisi, kaip kontroliniai. 

Objekto Nr. 205 kontrolinis variantas  Nr.1  2005.01.09 buvo pažeistas uragano Ervino, lydimo 

sniegolaužų. Uragano poveikyje iš 4625 medžių 1 ha liko tik 1522 medžiai. Šiuo metu medynas 
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yra pilnai atsistatęs – išliko kaip  pats tankiausias šio bandymo variantas, skalsumas 1,31, tačiau 

kontrolės tikslais šis variantas po 2005 m. galėjo būti naudojamas tik sąlyginai. Tyrimo objekto 

Nr. 203 kontrolinis variantas 2012 metais buvo pažeistas vykdant ugdomuosius kirtimus –  išilgai 

per barelio vidurį prakirstas valksmas ir visas medynas, esantis barelyje, išretintas. Todėl ir šis 

variantas, kaip kontrolinis, po 2012 metų gali būti naudojamas tik sąlyginai, pakoregavus 

atitinkamus rodiklius dėl sumažinto ploto bei atlikto retinimo. Toliau bendrai skaičiuojant eglynų 

rodiklius šių abiejų objektų tankiausių variantų duomenys nebuvo įtraukti į bendrus rezultatus. 

Medžių skaičius dėl savaiminio retinimosi pušynų kontroliniuose variantuose vidutiniškai 

per 30 metų sumažėjo 2,4 karto. Eglynų kontroliniuose variantuose medžių skaičius dėl 

savaiminio retinimosi per tą patį laiką sumažėjo tik 1,6 karto, t. y. nuo 4,1 iki 2,5 tūkst./ha. Tiek 

pušynuose, tiek ir eglynuose, didžiausias žuvusių medžių skaičius yra didžiausio pradinio 

bandymo variantuose (3.9 pav.).  

 
3.9 pav. Medžių skaičiaus kaita pušynuose (a) ir eglynuose (b). Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida 

Fig. 3.9. Changes in the number of trees in pine (a) and spruce (b) stamds. Bars show Std Error of 

the mean 
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Rečiausiuose variantuose medžių skaičius pušynuose per 30 metų išliko toks pats, o 

eglynuose  bandymo pradžioje paliktas medžių skaičius sumažėjo 9,5 %. 

Likusiuose bandymo variantuose per 30 metų buvo atlikta nuo dviejų iki keturių kirtimų ir 

medžių skaičius eglynuose buvo 816–850 vnt./ha, o pušynuose – 822–1025 vnt./ha.  

Du retinimai buvo atlikti bandymų 1000–1200 vnt./ha pradinio tankumo variantuose  

(3.9 pav.). Šiuose variantuose pirmo retinimo metu buvo palikta dvigubai daugiau medžių nei 

rečiausiame variante. Antras retinimas buvo atliktas vidutiniškai po 25 metų, išimant apie 

200 medžių iš 1 ha. Tai bandymų variantas su ilgiausiu laiko tarpu tarp dviejų retinimų. 

Atitinkamai 2000–2400 vnt./ha pradinio tankumo variantuose buvo atlikti trys retinimai, o 

3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo variantuose  – keturi retinimai. 

Medyno skalsumo ir jo kaitos nagrinėjimui buvo išskirtos trys medynų grupės, kuriose 

tikslinga panagrinėti medynų skalsumo kaitą atskirai: a) kontroliniai/ tankiausi medynai, 

b) medynai išretinti ankstyvame amžiuje iki tankumo brandos amžiuje (500–600 vnt./ha) ir 

c) reguliariai retinami medynai (pradinis tankumas nuo 1000–4400 vnt./ha). 

Kontroliniuose pušynų variantuose vieneto skalsumas buvo pasiektas vidutiniškai 

šešioliktais medynų augimo metais, eglynų – vidutiniškai dvidešimt antrais metais (3.10 pav.). 

Pušynų kontroliniuose variantuose maksimalus  1,4 skalsumas buvo nustatytas iki 27–29 

metų amžiaus. Eglynuose skalsumo maksimumas (1,3) pasiektas 37–44 metais (3.10 pav.). 

Išretintuose ankstyvame amžiuje iki 500–600 medžių/ha pušynų  skalsumas kas 10 metų 

didėjo po 0,25–0,50, eglynuose – po 0,20–0,45. Didžiausią skalsumą, šiuose – rečiausiuose 

variantuose pušynai (vidutiniškai 0,82)  pasiekė 32–39 metais, o eglynuose 37–44 metuose buvo 

pasiektas vidutiniškai 0,9  skalsumas (3.10 pav.). 
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3.10 pav. Medynų skalsumo kaita pušynuose (a) ir eglynuose (b). Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida 

Fig. 3.10. Changes in stands stocking level in pine (a) and spruce (b) stands. Bars show Std Error 

of the mean 

 

Išretintų iki 20 metų amžiaus pušynų skalsumo atsistatymas vyksta vidutiniu 0,07 vnt./per 

metus intensyvumu, vyresnių nei 20 metų – 0,02 vnt./per metus. Išretintuose eglynuose  

skalsumo atsistatymas iki 20 metų amžiaus vyksta 0,05–0,09 vnt./per metus, vyresniuose nei 

20 metų amžiaus  – 0,02–0,03 vnt./per metus intensyvumu. 

 

3.2.4. Medyne sukauptas medžių stiebų tūris ir medyno našumas 

Visų tyrimo objektų kontroliniuose variantuose šiuo metu yra sukauptas didžiausias medžių 

stiebų tūris hektare (3.11 pav.), kur medžių stiebų tūris kinta nuo 272 m3/ha jauniausiame 

medyne (32 metų pušynas, Nr. 206) iki 574 m3/ha vyriausiame tirtame medyne (44 metų 

eglynas, Nr. 204).  
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3.11 pav. Sukaupto stiebų tūrio įvairiu tankumu auginamuose pušynuose (a) ir eglynuose (b) kaita 

priklausomai nuo medynų amžiaus. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida 

Fig. 3.11. Variation of accumulated stem volume in pine (a) and spruce (b) stands grown at different 

densities depending on the age of stands. Bars show Std Error of the mean 

 

Reikšmingą įtaką einamojo laikotarpio prieaugiui ir bendram našumui kontrolinių variantų  

medynuose turi sukauptas didelis medžių skaičius, tačiau perspektyvoje dėl ženklaus medžių 

skaičiaus sumažėjimo, dėl išretinimo, bei gerokai mažesnio vidutinio medžių tūrio prieaugio 

tokio medyno našumas turėtų užleisti pozicijas medynams, augantiems mažesniu tankumu. 

Galima išskirti kaupiamo tūrio kai kuriuose tyrimo objektuose ypatumus. Pavyzdžiui, 

visuose ugdytuose pušynų variantuose (pradinis tankumas 1000–4400 vnt./ha), nežiūrint 

ugdymo programų skirtingumo, buvo sukauptas praktiškai vienodas stiebų tūris (3.11a pav.), o 

2000–24000 vnt./ha ir 3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo variantuose sukauptas stiebų tūris 

buvo labai panašus kiekvieno matavimo metu. Eglynuose stebima stipresnė prieaugio reakcija į 

intensyvesnį medyno išretinimą ankstyvame amžiuje (3000–3100 vnt./ha pradinio tankumo 



48 

variantai). Svarbu pažymėti, jog praktiškai visuose tyrimo objektuose ir visuose jų auginimo 

variantuose iki 32–44 metų amžiaus sukaupto medžių stiebų tūrio dinamika vis dar turi didėjimo 

tendenciją (3.11 pav.). 

Bendrą medynų našumą sudaro sukauptas stiebų tūris medyne ir iškirstų bei žuvusių dėl 

kitų priežasčių nei kirtimai medžių stiebų tūrio suma (žr. 9 lentelė ir 3.12 pav.). Bendras medynų 

našumas, jo komponentai, santykis su kontrolinio medyno našumu (3.13 pav.) yra  pagrindiniai 

vienos ar kitos retinimo programos efektyvumo rodikliai. Visuose bandymuose didžiausias 

našumas be išimties per visą 32–44 metų stebėjimo laikotarpį nustatytas kontroliniuose 

variantuose.  

 

 
 

3.12 pav. Bendrojo našumo kaita įvairiu tankumu auginamuose pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

priklausomai nuo medynų amžiaus. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida 

Fig. 3.12. Changes in total productivity in pine (a) and spruce (b) stands at different densities depending 

on the age of the stands. Bars show Std Error of the mean 
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9 lentelė. Bendras vidutinis metinis medynų našumas per 32–44 auginimo metus bei našumo 

komponentai priklausomai nuo medžių rūšies ir auginimo režimo 32–44 metų amžiuje 

Table 9. Total average annual stand productivity during the 32-44 growing year, and productivity 

components depending on the tree species and growing regime at the age of 32-44 

T
y

ri
m

o
 o

b
je

k
ta

s 
O

b
je

ct
 

M
ed

ži
ų

 r
ū

ši
s 

T
re

e
 s

p
e
ci

es
 

A
m

ži
u

s 
, 

m
 A

g
e,

 y
e
a

r 

Variantų pradinis tankumas, vnt./ha  Initial density of variants, trees ha-1  

3000-8100 3000-4400 2000-2400 1000-1200 500-600 

Bendras našumas, m3/ha ir jo komponentai, % Total productivity, m3/ha and its components, % 

(m
3
/h

a)
 /

 %
 

G
y

v
i 

L
iv

in
g

, 
%

 

Iš
k

ir
st

i 
C

u
t,

 %
 

Ž
u

v
ę 

D
ea

d
, 

%
 

(m
3
/h

a)
 /

 %
 

G
y

v
i 

L
iv

in
g

, 
%

 

Iš
k

ir
st

i 
C

u
t,

 %
 

Ž
u

v
ę 

D
ea

d
, 

%
 

(m
3
/h

a)
 /

 %
 

G
y

v
i 

L
iv

in
g

, 
%

 

Iš
k

ir
st

i,
 C

u
t 

%
 

Ž
u

v
ę 

D
ea

d
, 

%
 

(m
3
/h

a)
 /

 %
 

G
y

v
i 

L
iv

in
g

, 
%

 

Iš
k

ir
st

i,
 C

u
t 

%
 

Ž
u

v
ę 

D
ea

d
, 

%
 

(m
3
/h

a)
 /

 %
 

G
y

v
i 

L
iv

in
g

, 
%

 

Iš
k

ir
st

i,
 C

u
t 

%
 

Ž
u

v
ę 

D
ea

d
, 

%
 

201 Pušis 39 
12,5 

84  - 16 
10,7 

69 18 13 
10,2 

81 13 6 
9,8 

89 9 2 
7,5 

99  - 1 
100 86 83 79 61 

206 Pušis 32 
9,4 

91  - 9 
8,3 

78 20 2 
6,6 

88 9 3 
6,5 

84 14 2 
4,6 

97  - 3 
100 90 71 71 51 

202 Eglė 39 
11,7 

90  - 10 
11,4 

76 17 7 
9,4 

82 12 6 
11,8 

82 7 11 
9,9 

86  - 14 
100 97 80 100 84 

204 Eglė 44 
14,8 

88  - 12 
13,1 

69 11 20 
11,2 

75 13 12 
9,9 

72 6 22 
9,5 

66 29 5 
100 89 76 67 64 

203 Eglė 40 
9,9 

78 14 8  -  -  -  - 
8,3 

89 10 1 
7,8 

89 7 4 
7 

84 9 7 
100 84 78 70 

205 Eglė 37 
19,1 

79 12 9  -  -  -  - 
17,6 

86 10 4 
18,3 

92 5 3 
12,1 

99  - 1 
100 88 95 63 

 

Pušynų ankstyvame amžiuje išretintų iki 500–600 vnt./ha našumas per 29–31 metus 

(eksperimento vykdymo metus) pasiekė 51–61 % kontrolinio medyno našumo (9 lentelė ir 

3.13 pav.). Kituose pušynų variantuose per tą patį laiką buvo pasiektas 67–99,8 % našumas nuo 

kontrolinio medyno našumo. Įvairiu intensyvumu retinamų eglynų našumas pasiekė 63–99,8 % 

nuo kontrolinio medyno našumo. Su amžiumi medynų našumo skirtumai su kontrolinio medyno 

našumu mažėja. Labiausiai našumo skirtumai sumažėja per vieną – du kartus, intensyviausiai 

išretintuose medynuose (600–1200 vnt./ha pradinio tankumo var.) (3.13 pav.).    

Vidutinis metinis pušynų  našumas kontroliniame variante kinta nuo 9,4  (206 objektas) iki 

12,5 m3/ha (201 objektas), eglynų – nuo 9,9 (203 objektas) iki  19,1 m3/ha (205 objektas) 

(9 lent.). Kontrolinių variantų medynai dėl savaiminio išsiretinimo neteko nuo 8 iki 16 % bendro 

našumo, dėl gamtinių veiksnių (uragano) – 14 % ir dėl nenumatytos žmogaus veiklos – 12 %. 

Retinant medyną per 4 kartus (3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo var.)  iškirstų medžių tūris 

sudarė 11–20 % bendro našumo, žuvusių medžių tūris – 2–20 %. Retinant medynus per 3 kartus 

(2000–2400 vnt./ha pradinio tankumo var.), kirtimais buvo išimta 9–13 %, o žuvusių medžių 

tūris sudarė 1–12 % bendro našumo. Sumažinus retinimų skaičių iki dviejų (1000–1200 vnt./ha 

pradinio tankumo var.), kirtimais buvo išimta 5–14 %, o žuvusių medžių tūris sudarė 2–22 % 
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nuo bendro našumo. Palikus 500–600 medžių 1 ha vieno retinimo  metu, iškirstų medžių tūris 

sudarė iki 29 %, žuvusių – iki  14 %. 203 objekto devintame variante tarpe iškirstų 9 % nuo 

bendro našumo, pagrindinę dalį sudarė minkštųjų lapuočių kirtimas, o 204 objekte dėl gamtinių 

veiksnių (audros). Didesnis nei 3 % žuvusių medžių tūris nuo bendro našumo, yra susijęs su 

plintančiais ligų, galimai šakninės pinties, židiniais. 

 

 

 

3.13 pav. Pušynų (a) ir eglynų (b), auginamų įvairiu tankumu, bendrojo našumo palyginimas su 

kontrolinio medyno bendruoju našumu. 

Fig. 3.13. Comparison of the common productivity of pine (a) and spruce (b) stands grown at 

different densities with the common productivity of the control stand. 

 

 

 



51 

Didžiausia dalis bendro našumo (iki 91 %)  buvo sukaupta kontroliniame (3000–8100 

pradinio tankumo var.) ir mažiausio medžių skaičiaus variante (500–600 pradinio tankumo var.), 

suformuotame ankstyvame amžiuje (iki 99 %) (9 lent.). Esminis skirtumas tarp šių variantų yra 

tas, kad pastarajame variante našumo kaupimas, artimas 100 %, turėtų išlikti ir ateityje, kai 

kontroliniame variante žūvančių medžių dėl konkurencijos dalis pastoviai turėtų augti. Mažėjant 

retinimų skaičiui, sukaupto medyne našumo dalis didėja nuo 69–78 % – retinant medyną per 

keturis kartus, iki 75–89 % – per tris kartus ir iki 72–92 % – per du kartus. 

Analizuojamame 29–31 metų laikotarpyje didžiausias pušynų ir eglynų auginimo 

efektyvumas pasiektas trijuose objektuose (201, 206 ir 204), taikant keturių retinimų programą – 

jų bendras našumas sudarė 85–97 % nuo kontrolinio medyno našumo. Didžiausias eglynų 

auginimo efektyvumas pasiektas, taikant dviejų retinimų (202, 205 objektai) programą, jis 

sudarė – 96–100 % nuo jų kontrolinio medyno našumo. Eglyne, įveistame kirtavietėje (203), 

didžiausias auginimo efektyvumas – 84 % nuo kontrolinio medyno našumo pasiektas taikant 

trijų retinimų programą (9 lent.). 

Pastebėta, kad bendrasis medynų našumas tankumui mažėjant – mažėja, tik šios tendencijos 

neatspindi eglynų 7–8 variantai, kur buvo įvykdyti 2 kirtimai, pirmas – suformuojant bandymo 

variantą ir antrasis – 2015 metais (3.12 pav.). 

 

3.2.5. Diskusija ir apibendrinimas 

Eksperimentas su anksti, 4–15 metų amžiuje, pradėtu medžių skaičiaus reguliavimu gana 

plačiame tankumo diapazone – nuo 8125 iki 600 pušynuose ir nuo 5196 iki 500 eglynuose, leido 

įvertinti medynų auginimo, esant tiek augimo erdvės pertekliui, tiek ir jos nepritekliui, 

efektyvumą. Eksperimento, trukusio ketvirtį amžiaus, rezultatus tikslinga vertinti pagal 

išaugintos medienos kiekį šiuo metu, sukauptą augimo potencialą ateičiai, medyno atsparumą 

nepalankiems veiksniams ir medienos kokybę, pirmoje eilėje šakų storį, stiebų kreivumą. 

Atliktas tyrimas leidžia įvertinti miško auginimo pagal įvairius medynų našumo formavimo 

tipus efektyvumą, siekiant išauginti įvairaus stambumo medieną (Kuliešis, 1989). Tyrimo 

rezultatai patvirtina kitų autorių išvadas (Harrington & Reukema, 1983), jog dažnas medyno 

trikdymas mažina retinimų efektyvumą.   

Didžiausiu bendru našumu šiuo metu pasižymi kontroliniai medynai. Artimiausi kontrolinių 

medynų našumui (88–90 %) yra pušynai su 900–1300 vnt./ha tankumu, suformuotu per 

4 kartus; eglynai – su 900–1200 vnt./ha tankumu suformuotu per 2 kartus (94–95 %) ir su 900–

1000 vnt./ha tankumu, suformuotu per 3 kartus (90–91 %). Šie rezultatai rodo, jog eglynų 

našumui palankesni yra ne vėliau nei 10 metų amžiuje pradėti, intensyvesni, bet rečiau atliekami 
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retinimai. Šiuo metu didžiausias kontrolinių eglės medynų našumas yra sąlygojamas palyginti 

labai žemo intensyvumo savaiminio išsiretinimo. Žuvusių per 24–25 metus eglės medžių tūris 

visuose kontroliniuose medynuose sudaro 4–8 % bendro jų našumo. 

 Pušynai, auginami mažiausiu tankumu, yra pasiekę 1,5 karto didesnį vidutinį skersmenį ir 

beveik dvigubai didesnį prieaugį į skersmenį, kas užtikrina beveik tris kartus didesnį juose 

augančio vidutinio medžio tūrio  prieaugį lyginant su kontroliniame medyne augančio vidutinio 

medžio tūrio prieaugiu. Mažiausiu tankumu auginamų ir kontrolinių eglynų vidutinių skersmenų 

santykis siekia du kartus, skersmens prieaugių santykis – daugiau dviejų, kas lemia ir juose 

augančių vidutinių medžių tūrio prieaugio santykį didesnį nei keturi kartai. Išliekant panašiems 

ar artimiems  dabartiniams medžių vidutinių skersmenų, skersmens prieaugio ir tūrio prieaugio 

santykiams tarp retinamų ir kontrolinių medynų bei atitinkamai sumažėjus išliekančių medžių 

skaičiaus santykiui dėl kontroliniuose medynuose neišvengiamo išsiretinimo intensyvėjimo, 

rečiausiai auginamų medynų našumas palaipsniui susilygins su kontrolinių medynų našumu ir 

turėtų  jį viršyti. Mažiausiu tankumu auginami medynai dėl pasiekiamo didžiausio medžių 

skersmens ir prieaugio į skersmenį turi didžiausią tikimybę ilgiausiai išlaikyti intensyvų medžių 

prieaugį. Atsižvelgiant į galimą medžių žūtį dėl atsitiktinių priežasčių mažiausiu tankumu 

auginamuose medynuose, kirtimais juose nereiktų sumažinti tankumo žemiau 600 vnt./ha. 

Medyno auginimas skirtingu tankumu nevienodai veikia medžių augimą į aukštį. 

Didžiausias medžių aukštis yra pasiektas dažniausiai retintuose bandymų variantuose. Tačiau 

aukščių skirtumai tarp skirtingų bandymo variantų dažniausiai nėra didesni nei 3 %, dėl ko 

aukščių skirtumai žymesnės įtakos medynų našumui neturi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

3.3. Stiebų šakotumas, stiebų forma ir antžeminė biomasė skirtingo  tankumo 

medynuose 

3.3.1. Medynų pradinio tankumo ir jų pokyčių įtaka pušų ir eglių stiebo šakotumui 

 

3.3.1.1. Šakų skaičius 

Šakų skaičius 0–6 metrų pušų rąstuose (Nbr0-6) turėjo tendenciją mažėti didėjant pradiniam 

medyno tankumui SD (1 priedas ir 2 priedas). Tačiau reikšmingi Nbr0-6 skirtumai buvo gauti ne 

tarp visų bandymo variantų, t. y. labai panašus šakų skaičius buvo nustatytas gretimose 

paprastosios pušies bandymo variantuose (kai pradinis tankumas buvo 3000–8100 vnt./ha bei 

1000–2400 vnt./ha). Statistiškai reikšmingi Nbr0-6 skirtumai pastebėti tarp didžiausio ir 

mažiausio SD, kur šakų skaičius skyrėsi 1,2–1,3 karto (3.14 pav.).  

Eglynuose šakų skaičius 0–6 m rąste (Nbr0-6) turėjo tendenciją mažėti didėjant SD 

(2 priedas; 3.14 pav.). Buvo gauti reikšmingi Nbr0-6 skirtumai tarp visų bandymo variantų, o tarp 

rečiausio ir tankiausio bandymo varianto Nbr0-6  skyrėsi 1,7 karto. 

 

 

3.14 pav. Eglės ir pušies vidutinis šakų skaičius 0–6 metrų rąste Nbr0-6,. Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos stulpelio viršuje, rodo statistiškai 

reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai p < 0,05 

Fig. 3.14. Mean number of branches in the 0–6 meters log, Nbr0-6, in spruce and pine stands. Bars show 

Std Error of the mean. Different capital letter given at the top of the column show statistically significant 

differences between the sites at p < 0.5 

 
 

3.3.1.2. Nusivalymo nuo šakų skirtingo tankumo medynuose  

Siekiant nustatyti medyno tankumo (SD) įtaką stiebo augimui ir šakos vystymuisi, buvo 

matuojamas žemiausios gyvos šakos aukštis (Hlb)  ir žemiausios sausos šakos aukštis (Hdb) 

visuose tyrimo objektuose.  
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Pušynuose Hlb vertė turėjo tendenciją didėti didėjant medynų tankumui. Statistiškai 

reikšmingi (p < 0,05) Hlb skirtumai buvo gauti tarp mažiausio SD lyginant su vidutiniu ir 

didžiausiu SD (2 priedas; 3.15 pav.). Reikšmingų Hdb skirtumų skirtingose SD variantuose 

nebuvo gauta (2 priedas) bet  vidutinės Hlb ir Hdb vertės skyrėsi tarp pačių objektų. Didesnių Hlb 

ir Hdb verčių buvimą medynuose, įveistuose žemės ūkio naudmenoje, galėtume paaiškinti 

greitesniu augimu ankstyvame amžiuje. 

Vertinant eglynus statistiškai reikšmingi Hdb skirtumai gauti tarp skirtingų tankumo 

variantų ir Hdb reikšmės tarp rečiausio ir tankiausio skyrėsi 2,5 karto (3.15b pav.). 

 

3.15 pav. Vidutinis eglės ir pušies žemiausios gyvos šakos Hlb (a)  ir žemiausios sausos šakos Hdb (b) 

aukštis. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos stulpelio 

viršuje, rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai p < 0,05. Nėra raidės – nėra reikšmingų 

skirtumų 

Fig. 3.15. Mean height of the lowest live branch Hlb (a) and height of the lowest dead branch Hdb (b) in 

Norway spruce and Scots pine study sites. Bars show Std Error of the mean. Different capital letter given 

at the top of the column show statistically significant differences between the sites at p<0.05; no letters – 

no significant differences 
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Eglynuose vidutinis aukštis iki žemiausios gyvos šakos (Hlb) didėjo, medyno tankumui 

(SD) didėjant (3.15a pav.) ir jų reikšmės statistiškai reikšmingai skyrėsi, išskyrus 1000–

1200 vnt./ha pradinio tankumo variantuose, kur Hlb buvo didesnis už abu gretimus tankumo 

variantus. Tarp didžiausio ir mažiausio SD variantų aukštis iki gyvos šakos skyrėsi 1,4 karto. 

Tačiau objekte Nr. 205 Hlb reikšmės tarp skirtingų pradinio tankumo variantų reikšmingai 

nesiskyrė, o žemiausios negyvos šakos aukštis (Hdb) tarp skirtingų bandymo variantų skyrėsi tik 

nežymiai, bet tarp rečiausio ir tankiausio varianto aukštis iki pirmo sausos šakos skyrėsi 

5,3 karto (2 priedas; 3.15 pav.), kai kituose objektuose tik 1,7 karto. 

3.3.1.3. Šakų skersmuo skirtingo tankumo medynuose  

Jau ankščiau buvo minėta, kad šakų skaičius apatiniame 0–6 m stiebo rąste Nbr0-6 tiek 

pušynuose, tiek eglynuose didėja medyno tankumui mažėjant. Iš 10 ir 11 lentelėje pateiktų 

duomenų matome kad didesnio diametro šakų yra daugiau mažiausio tankumo medynuose 

(600 vnt./ha). Pušynuose ploniausios, t. y. nuo 1 iki 1,9 cm diametro šakos, tankiausiuose 

medynuose sudaro 73 %, o rečiausiuose  – 37 % visų šakų. Beveik visos šakos 0–6 m 32–38 

metų pušų stiebe yra sausos. Žalių šakų mažiausiai 0,1 % rasta tankiausiuose 5400–8100 vnt./ha 

pradinio tankumo variantuose, rečiausiuose – 2,3 %. 

 

10 lentelė. Šakų kiekis (%)  pagal skersmenis 0–6 m apatiniame stiebo rąste įvairaus pradinio 

tankumo pušynuose  

Table 10. Number of branches (%) by diameters 0–6 m in the lower stem log in Scots pine stands of 

different initial densities 

Pradinis medyno 

tankumas Initial 

stand density tree 

ha-1 

Šakos skersmuo Branch diameters, cm 
Šakos būklė  

Condition of branches 

1,0–1,9 2,0–2,9 3,0–3,9 4,0–4,9 5,0–5,9 6,0< 
Sausa 

dead 

Žalia  

sound 

600 37,2 29,6 22,4 8,4 1,8 0,5 97,7 2,3 

1000-1200 45,2 34,9 16,5 3,0 0,3 0,1 99,6 0,4 

2000-2400 55,7 32,7 10,0 1,4 0,2 0 99,7 0,3 

3000-4400 62,6 31,4 5,6 0,4 0,03 0 99,8 0,2 

5400-8100 72,9 23,5 3,2 0,3 0,1 0,03 99,9 0,1 

 

Vidutinis pušų šakos skersmuo 6 metrų rąste (Dbr0-6) reikšmingai mažėjo didėjant SD (žr. 

10 lentelė; 3.16 pav.). Šakų skersmuo Dbr0-6 tarp mažiausio ir didžiausio medyno tankio abiejose 

pušynų objektuose skyrėsi 1,5–1,6 karto arba 0,83–0,87 cm. Palyginus apatinius (0–3 metrų) ir 

viršutinius (3–6 metrų) stiebo rąstus, vidutinis šakos skersmuo (Dbr0-3, 0–3 metrų rąstai ir Dbr3-6, 3–

6 metrų rąstai) abiejuose rąstuose reikšmingai sumažėjo didėjant medynų tankumui (3.16 pav.). 

Vidutinis eglių šakos skersmuo 0–6 m rąste (Dbr0-6) taip pat reikšmingai sumažėjo didėjant 

SD (3.16 pav.). Šakų skersmuo Dbr0-6 tarp mažiausio ir didžiausio medynų tankio visose tyrimo 

objektuose skyrėsi 1,3–1,5 karto. Vidutinis šakos skersmuo apatiniame (Dbr0-3, 0–3 m) ir 
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viršutiniame (Dbr3-6, 3–6 m) kamieno rąstuose taip pat žymiai sumažėjo didėjant SD, išskyrus 

kai kuriuos panašaus tankumo variantus. 

 

3.16 pav. Vidutinis šakos skersmuo 0–6 metrų rąste, Dbr0-6 (a); 0–3 metrų rąste, Dbr0-3 (b); ir 3–6 metrų 

rąste Dbr3-6 (c) paprastosios pušies ir paprastosios eglės tyrimo objektuose. Juostomis rodoma vidutinė 

standartinė paklaida. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos stulpelio viršuje, rodo statistiškai 

reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai p < 0,05 

Fig. 3.16. Mean values of branch diameter in 0–6 meter log, Dbr0-6 (a); in 0–3 meter log, Dbr0-3 (b); and 

in 3–6 meter log, Dbr3-6 (c) in Scots pine and Norway spruce study sites. Bars show Std Error of the 

mean. Different capital letter given at the top of the column show statistically significant differences 

between the sites at p < 0.05 
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Tankiausiuose 37–44 metų eglynų variantuose (pradinis tankumas nuo 2000 iki 

5200 vnt./ha) visos šakos 0–6 m eglių stiebe yra sausos, o rečiausiame medyne – 98,4 % (žr. 

11 lentelę). Daugiausia eglių stiebe iki 6 m buvo plonų 1,0–1,5 cm skersmens šakų. 

Tankiausiuose bandymo variantuose tokios šakos sudarė 78,3 %, o  rečiausiuose variantuose – 

34,4 %. 

Tankiausiuose eglės medynų variantuose medžių stiebuose nustatyta mažai tarpmenturinių 

šakų, tik 8,3 %. Medynui retėjant tarpmenturinių šakų skaičius didėja ir rečiausiuose variantuose 

jos sudarė 24 % visų šakų. 

 

11 lentelė. Šakų kiekis (%)  pagal skersmenis 0-6 m apatiniame stiebo rąste įvairaus pradinio 

tankumo eglynuose 

Table 11. Number of branches (%) by diameters 0-6 m in the lower stem log in Norway spruce 

stands of different initial densities 

Bandymo 

variantai 

Study plots  

Šakos skersmuo 

Branch diameters, cm 

Šakos būklė 

Condition of 

branches 

Šakos vieta 

Location of 

branches 

1,0-

1,5 

1,5-

2,0 

2,0-

2,5 

2,5-

3,0 

3,0-

3,5 

3,5-

4,0 
4,0< 

Sausa 

dead 

Žalia 

sound 

Menturyje 

In whorl 

Tarp 

menturių 

Between 

whorls 

500-600 34,4 30,8 20,8 10,1 2,9 0,7 0,3 98,4 1,6 76,3 23,7 

1100-1200 50,2 35,2 12,1 2,2 0,3 0 0 99,9 0,1 82,2 17,8 

2000-2300 56,3 32,9 9,2 1,4 0,2 0 0 100 0 87,6 12,4 

3000-3100 66,9 27,3 5,1 0,6 0,1 0 0 100 0 90,0 10,0 

3000-5200 78,3 18,5 2,7 0,4 0,1 0 0 100 0 91,7 8,3 

 

Didžiausią žalą medienos kokybei daro kamieno pleištinės šakos, kurios dažniausiai būna ir 

storiausios. Nustačius pleištinių šakų skersmenis 6 m ilgio apatiniuose stiebo rąstuose, buvo 

pastebėti tam tikri šių šakų storio skirtumai.  

Pušies medžių pleištinių šakų vidutinis skersmuo Ds.k. stiebe iki 3 m ilgio nuo kelmo 

priklausomai nuo medžių augimo tankumo, medžių skersmens kinta nuo 3,25 iki 5,23 cm 

(12 lentelė). Pušies medžių pleištinių šakų storis mažai skiriasi tarp 3000–4400 vnt./ha ir 2000–

2400 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantų; 1000–1200 vnt./ha pradinio tankumo 

bandymo variante augančių pušų šakos yra apie 0,8 cm storesnės lyginant su 2000–2400 vnt./ha 

pradinio tankumo variante augančių medžių pleištinių šakų vidutiniu skersmeniu. Visuose 

bandymo variantuose pleištinių šakų skersmenys didėja didėjant medžių skersmenims. Pleištinių 

šakų vidutinis skersmuo priklauso ir nuo jų aukščio stiebe. Šakos 0–3 m rąste yra nuo 0,3 iki 

2,6 cm plonesnės nei šakos 3–6 m rąste, išskyrus tankiausią variantą Nr. 1–2, kuriame viršutinio 

rąsto šakos plonesnės už apatinio rąsto šakas. 
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Eglės medžių pleištinių šakų vidutinis skersmuo Ds.k. stiebe iki 3 m ilgio nuo kelmo 

priklausomai nuo medžių auginimo tankumo, medžių skersmens kinta nuo 1,7 iki 2,6 cm 

(12 lentelė). Eglynuose pastebėta tik nežymi pleištinių šakų diametro didėjimo tendencija 

mažėjant medynų augimo tankumui. Pleištinių šakų storis apatiniame 0–3 m rąste nesiskiria tarp 

3000–3100 vnt./ha, 2000–2300 vnt./ha ir 1100–1200 vnt./ha pradinio tankumo bandymo 

variantų; o 3-6 m rąste mažai skiriasi tarp gretimų tankiausių bandymo variantų bei 2000–

2300 vnt./ha ir 1100-1200 vnt./ha pradinio tankumo variantų – apie 0,2 cm. Pleištinių eglių šakų 

vidutinis skersmuo didėja didėjant medžių skersmenims bei priklauso nuo jų aukščio stiebe. 

Šakos 0-3 m rąste yra nuo 0,3 iki 1,1 cm plonesnės nei šakos 3–6 m rąste. 

Tiek pušynuose tiek eglynuose pastebėta, kad dažniausiai trijų metrų rąstas turi po vieną 

pleištinę šaką, po tris šakas turėjo tik 0,8–1,6 % pušies 0–3 m rąstų, auginamų rečiausiuose 

variantuose ir 0,8 % pušies 3–6 m rąstų, auginamų 1100–1200 vnt./ha pradinio tankumo 

variantuose. 

Tiesioginės priklausomybės tarp rąstų su pleištinėmis šakomis ir medyno tankumo 

nenustatyta. Pastebėta, kad variantuose Nr. 3–4 tokių rąstų yra mažiausiai, tai būtų galima 

paaiškinti nekokybiškų medžių pašalinimu kirtimų metu. Pušynuose daugiausia 0–3 m rąstų su 

viena pleištine šaka buvo rečiausiuose bandymo variantuose (16,3–19,7 %), o 3–6 m rąstų 

2000–2300 vnt./ha ir 1100–1200 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantuose (5,7–5,8 %). 

 

12 lentelė. Pušų ir eglių rąstų, turinčių pleištines ir konkurencines šakas, kiekis medynuose, % 

Table 12. Number of pine and spruce logs with spike knot and competitive branches in stands, % 

Pradinis 

medyno tankumas 

Šakų skaičius 0–3 m 

rąste Number of 

branches in 0–3 m 

log 

Ds.k., 

cm 

Ds.k.max, 

cm 

Šakų skaičius 3–6 m 

rąste Number of 

branches in 3–6 m 

log 

Ds.k., 

cm 

Ds.k.max, 

cm 

1 *  2  3  1  2  3  

Pušis Scots pine 

600 16,3 3,3 1,6 5,23 11,2 4,9 0 0 7,83 10,9 

1000-1200 19,7 2,5 0,8 4,19 7,6 5,7 2,5 0,8 4,92 6,8 

2000-2400 9,1 0 0 3,42 5,5 5,8 0 0 4,26 5,2 

3000-4400 6,7 0 0 3,41 5,2 5,0 0 0 3,72 4,9 

5400-8100 8,9 0,8 0 3,25 4,7 4,0 0 0 3,14 4,2 

Eglė Norway spruce 

500-600 3,3 1,1 0 2,56 4,5 15,6 1,1 0 3,70 9,5 

1100-1200 5,0 1,1 0 1,93 4,8 13,3 1,1 0 2,78 6,1 

2000-2300 10,0 0 0 1,93 5,5 12,2 1,1 0 2,62 5,5 

3000-3100 4,2 1,7 0 1,93 4,0 8,3 3,3 0 2,19 4,5 

3000-5200 8,9 1,1 0 1,70 4,9 10,6 1,1 0 2,00 3,3 

* rastų kiekis % su viena , dviem ar trim pleištinėm šakom; Ds.k., vidutinis pleištinių šakų skersmuo; Ds.k.max, 

stambiausios pleištinės šakos skersmuo 

* amount of logs % with one, two our three spike knots branches; Ds.k., average diameter of spike knots 

branches; Ds.k.max, diameter of the largest spike knots branch 
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3.3.1.4. Šakų plotas stiebo šoniniame paviršiaus plote 

Apskaičiuotasis (4 formulė) šakų plotas 0–6 metrų pušų rąsto paviršiaus plote (Brarea) buvo 

didžiausias rečiausiose variantuose, kur medyno tankis buvo 600 vnt./ha (1 priedas). Statistiškai 

reikšmingos (p < 0,05) vertės buvo gautos tik tarp rečiausių 600 vnt./ha pradinio tankumo 

variantų ir dviejų tankiausiųjų: 3000–4400 vnt./ha  ir 5400–8100 vnt./ha pradinio tankumo 

variantų. Vidutinė Brarea reikšmė tarp mažiausio ir didžiausio medynų tankumo variantų skyrėsi  

nuo 1,9–2,2 karto. 

Didžiausias visų šakų plotas 0–6 metrų eglių rąsto paviršiaus plote (Brarea) taip pat 

nustatytas rečiausiose eglynų variantuose, kur medyno tankumas buvo 500–600 vnt./ha 

(1 priedas). Vidutinė Brarea reikšmė mažėjo didėjant medyno tankumui (SD). Vidutinio Brarea 

skirtumas tarp mažiausio ir didžiausio medyno tankumo variantų siekė nuo 1,6–1,7 (objektai 

Nr. 203, 204) iki 2,6–2,9 karto (objektai Nr. 202, 205).  

 

3.3.2.  Medynų ir medžio charakteristikų tarpusavio ryšys su stiebo kokybės 

parametrais 

Koreliacijos koeficientai tarp medyno tankumo ir medžio charakteristikų paprastosios 

pušies ir paprastosios eglės tyrimo objektuose pateikti 13 lentelėje. 

SD ir pagrindinių medžių charakteristikos (H, DBH) parodė skirtingą koreliacijos laipsnį su 

šakos parametrais. Paprastosios pušies objektuose buvo gauta vidutiniškai stipri neigiama 

koreliacija tarp SD ir DBH, taip pat Dbr0-6, įskaitant Dbr0-3 ir Dbr3-6, Dmaxbr0-3, Dmaxbr3-6 ir Brarea. 

Panaši koreliacija nustatyta tarp Hlb su Dbr0-6, Dbr0-3 ir Brarea. Buvo nustatyta stipri koreliacija 

tarp DBH su Dbr0-6, Dbr0-3 ir Dbr3-6: koreliacijos koeficientas buvo r = 0,65–0,78. Tarp Dbr0–6 ir 

visų šakų parametrų, išskyrus Nbr0–6, nustatyta stipri ir labai stipri koreliacija (r = 0,75–0,95). 



 

13 lentelė. Medžių charakteristikų ir kai kurių stiebų kokybės parametrų koreliacijos koeficientai 

paprastosios pušies (n = 610) ir paprastosioms eglės (n = 840) tyrimo objektuose 

Table 13. Correlation coefficients between tree characteristics and some parameters of stem quality 

for the selected Scots pine trees (n = 610) and Norway spruce (n = 840) in the study plots  

 
H Hlb Hdb DBH N0-6 Dbr0-6 Dbr0-3 Dbr3-6 

Dbr0-

3max 

Dbr3-

6max Brarea V Taper0-6 

Paprastoji pušis 
SD* -0,147 0,045 -0,006 -0,573 -0,357 -0,632 -0,594 -0,61 -0,51 -0,513 -0,508 -0,465 -0,541 
 0,0003 0,2691 0,8838 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
H  0,874 0,366 0,596 -0,314 0,23 0,144 0,262 0,103 0,237 -0,206 0,748 0,24 
  <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,0004 <,0001 0,0112 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Hlb   0,363 0,285 -0,368 -0,051 -0,099 -0,027 -

0,0996 

-0,024 -0,37 0,474 0,006 
   <,0001 <,0001 <,0001 0,211 0,0148 0,5021 0,0138 0,5556 <,0001 0,0001 0,8808 
Hdb    0,162 -0,283 -0,022 -0,067 -0,013 -0,061 -0,043 -0,219 0,23 -0,052 
    <,0001 <,0001 0,5898 0,0998 0,7455 0,1326 0,2856 <,0001 <,0001 0,1973 
DBH     0,143 0,787 0,68 0,803 0,559 0,714 0,388 0,952 0,73 
     0,0004 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
N0-6      0,337 0,36 0,321 0,335 0,302 0,67 -0,009 0,348 
      <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,824 <,0001 
Dbr0-6       0,95 0,959 0,783 0,836 0,803 0,68 0,756 
       <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr0-3        0,833 0,851 0,751 0,833 0,572 0,716 
        <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr3-6         0,667 0,845 0,726 0,701 0,73 
         <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr0-

3max 

         0,647 0,738 0,461 0,604 
          <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr3-

6max 

          0,668 0,638 0,656 
           <,0001 <,0001 <,0001 
Brarea            0,226 0,563 
            <,0001 <,0001 
V             0,627 
             <,0001 
Paprastoji eglė 
SD* -0,243 0,418 0,178 -0,636 -0,568 -0,681 -0,666 -0,645 -0,591 -0,515 -0,573 -0,561 -0,599 
 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
H   0,314 -0,067 0,655 0,15 0,22 0,129 0,252 0,173 0,292 -0,071 0,737 0,394 
   <,0001 0,064 <,0001 <,0001 <,0001 0,0003 <,0001 <,0001 <,0001 0,0477 <,0001 <,0001 
Hlb    0,06 -0,239 -0,219 -0,388 -0,397 -0,359 -0,346 -0,22 -0,34 -0,138 -0,309 
    0,0963 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,0001 <,0001 
Hdb     -0,172 -0,314 -0,224 -0,226 -0,234 -0,247 -0,192 -0,274 -0,151 -0,187 
     <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
DBH      0,456 0,673 0,584 0,68 0,578 0,578 0,344 0,976 0,775 
      <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
N0-6       0,49 0,521 0,456 0,542 0,45 0,8 0,39 0,44 
       <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr0-6        0,948 0,971 0,844 0,722 0,777 0,603 0,628 
        <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr0-3         0,861 0,87 0,648 0,801 0,511 0,582 
         <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr3-6          0,785 0,738 0,728 0,616 0,616 
         <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr0-

3max 

          0,614 0,743 0,514 0,574 
           <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
Dbr3-

6max 

           0,603 0,545 0,501 
            <,0001 <,0001 <,0001 
Brarea             0,261 0,367 
             <,0001 <,0001 
V              0,733 
             <,0001 

* SD, pradinis medyno tankumas; H, medžio aukštis; Hlb, žemiausios gyvos šakos aukštis; Hdb, žemiausios 

negyvos šakos aukštis; DBH, skersmuo krūtinės aukštyje; Nbr0-6, šakų skaičius 0–6 m rąste nuo šaknies kaklelio; 

Dbr0-6, šakos skersmuo 0–6 m rąste; Dbr0-3, šakos skersmuo 0–3 m rąste; Dbr3-6, šakos skersmuo 3–6 m rąste; Dmaxbr0- 

3, storiausios šakos skersmuo 0–3 m rąste; Dmaxbr3-6, storiausios šakos skersmuo 3–6 m rąste; Brarea, procentinis šakų 

plotas 0–6 m rąsto paviršiaus plote; V, viso medžio stiebo tūris; Taper0-6, 0–6 m rąsto nuolaibis 

 



 

Koreliacijos koeficientai tarp medyno ir medžio charakteristikų su stiebo kokybės parametrais 

paprastosios eglės tyrimo objektuose pateikti 13 lentelėje. SD ir pagrindinio medžio 

charakteristikos (H, DBH) parodė skirtingą koreliaciją su šakos parametrais. Gauta vidutiniškai 

stipri neigiama koreliacija tarp SD ir DBH, Hlb, Dbr0-6, Dbr0-3 ir Dbr3-6. Koreliacija tarp SD ir Nbr0-6 

buvo silpna; tačiau koreliacijos tarp SD ir Dmaxbr0-3, Dmaxbr3-6 ir Brarea buvo vidutinės. 

Koreliacijos tarp DBH su Dbr0-6, Dbr0-3, Dbr3-6, Dmaxbr0-3 ir Dmaxbr3-6 buvo vidutinės (r = 0,55–

0,64). Koreliacija tarp Dbr0-6 ir visų šakos parametrų buvo stipri arba labai stipri (r = 0,79–0,98). 

 

3.3.3. Brarea modeliavimas medyno ir medžio charakteristikų atžvilgiu 

Pakopine procedūra buvo sukurti modeliai, jie pateikti 14  ir 15 lentelėje. Pirmiausia buvo 

sudarytas bendrasis linijinis modelis (Modelis 1), vertinant visus turimus šio tyrimo 

kintamuosius (žr. 5 lygtis). Prognozuojamas buvo Brarea, pagrindiniai kintamieji buvo SD, DBH 

ir H, šakų skersmenys Dbr0-3 ir Dbr3-6 bei šakų skaičius Nbr0-3 ir Nbr3-6, taip pat storiausios šakos 

skersmenys Dmaxbr0-3 ir Dmaxbr3-6. Kitas žingsnis – linijinis modelis buvo patobulintas pašalinant 

nereikšmingus (p < 0,05) ir labai tarpusavyje koreliuojančius kintamuosius iš modelio ir 

išbandžius keletą variantų, pirmenybę teikiant kintamiesiems, lengvai matuojamiems apatinėje 

kamieno dalyje.  

Vertinant paprastosios pušies parametrus atmetus koreliuojančius kintamuosius buvo gautas  

Modelis 2 (R2 = 0,95) (14 lentelė). Šiame modelyje pašalintas buvo tik SD parametras.  

Modelis 3 ir 4 buvo sukurti vertinant atskirai apatinio ir viršutinio rąsto kintamuosius. 

Rezultatai buvo gauti gana panašūs (R2 = 0,86 ir R2 = 0,77). 

Galiausiai buvo sukurti du palyginti paprasti ir lengvai pritaikomi modeliai, kur kintamieji 

buvo H, DBH ir Dmaxbr0-3 (Modelis 5; R2 = 0,61) ir Modelis 6 kuriame Dmaxbr0-3 keičia vidutinės 

šakos apatiniame rąste Dbr0-3 (R
2 = 0,80) (14 lentelė).  
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14 lentelė. Linijiniai modeliai Paprastosios pušies šakų plotui 0–6 metro rąsto paviršiaus plote 

(Brarea), priklausomai nuo pradinio medyno tankumo (SD) ir medžio charakteristikų (H, medžio aukštis; 

DBH, skersmuo krūtinės aukštyje, Dbr0-3, šakos skersmuo 0–3 metrų ilgio rąste nuo šaknies kaklelio; Dbr3-6, 

šakos skersmuo 3–6 metrų rąste; Nbr0-3, šakų kiekis 0–3 metrų rąste; Nbr3-6, šakų kiekis 3–6 metrų rąstas; 

Dmaxbr0-3, storiausios šakos skersmuo 0–3 metrų rąste; Dmaxbr3-6, storiausios šakos skersmuo 3–6 metrų 

rąste) (n = 610) 

Table 14. The results of the selected linear models determined by the Brarea, percentage branch area 

from 0–6 meter log surface area) in relation to stand density (SD) and tree characteristics (H, tree 

height; DBH, diameter at breast height; Dbr0-3, branch diameter in 0–3 meter log from root collar; Dbr3-6, 

branch diameter in 3–6 meter log; Nbr0-3, amount of branches in 0–3 meter log; Nbr3-6, amount of 

branches in 3–6 meter log; Dmaxbr0-3, diameter of the thickest branch in 0–3 meter log; Dmaxbr3-6, diameter 

of the thickest branch in 3–6 meter log) in Scots pine (n = 610) 

Kintama-

sis 

Parametro 

vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

Parametro 

vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

Parametro 

vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

 Modelis 1  Modelis 2 Modelis 3 

a0 -0,49194 <0,0001 0 -0,46442 <0,0001 0 -0,17958 <0,0001 0 
SD 0,000002 0,0758 1,831 - - - -0,000002 0,2676 1,775 

H -0,00548 <0,0001 2,415 -0,00533 <0,0001 2,405 -0,01314 <0,0001 2,263 

DBH -0,02027 <0,0001 5,758 -0,02072 <0,0001 5,522 -0,00566 0,0001 3,944 
Dbr0-3 0,27544 <0,0001 6,993 0,27341 <0,0001 6,952 0,42986 <0,0001 2,567 

Dbr3-6 0,18175 <0,0001 7,438 0,17927 <0,0001 7,347 - - - 
Nbr0-3 0,00632 <0,0001 1,612 0,00624 <0,0001 1,598 -0,00955 <0,0001 1,448 

Nbr3-6 0,01084 <0,0001 1,246 0,01069 <0,0001 1,217 - - - 

Dmaxbr0-3 0,02166 <0,0001 3,998 0,02134 <0,0001 3,989 - - - 

Dmaxbr3-6 0,01733 <0,0001 3,741 0,01795 <0,0001 3,717 - - - 

R2 0,9311   0,94572 0,8617 

 Modelis 4  Modelis 5  Modelis 6 

a0 -0,13489 0,0084 0 0,49325 <0,0001 0 -0,09149 0,0023 0 
SD -0,000006 0,0074 1,756 - - - - - - 

H -0,01786 <0,0001 2,182 -0,03820 <0,0001 1,748 -0,02363 <0,0001 1,93031 

DBH -0,01497 <0,0001 5,584 0,01237 <0,0001 3,3679 -0,00223 0,1779 3,5135 
Dbr3-6 0,4189 <0,0001 3,732 - - - - - - 

Nbr3-6 0,0130 <0,0001 1,148 - - - - - - 
Dbr0-3 - - - - - - 0,48155 <0,0001 2,3137 

Dmaxbr0-3 - - - 0,12689 <0,0001 2,3009 - - - 

R2 0,7702   0,6053 0,8026 

 

Tokiu pačiu principu buvo kuriami linijiniai modeliai paprastosios eglės Brarea 

prognozavimui. (15 lentelė). Pirma sukurtas modelis su visais kintamaisiais (Modelis 1) kaip 

bendrasis linijinis modelis. Kitame etape Modelis 1 buvo patobulintas pašalinant nereikšmingus 

(p > 0,05) kintamuosius ir gautas Modelis 2 (R2 = 0,95). Siekiant praktinės modelio naudos, 

buvo sukurti du modeliai su atskirų rąstų išmatuojamais parametrais. Modelį 3 sudaro SD, DBH, 

H, Dbr0-3 ir Nbr0-3 (R2 = 0,86). Kuriant Modelį 4 buvo atitinkamai įtraukti viršutinio rąsto 

parametrai Dbr3-6 ir Nbr3-6 (R
2 = 0,85).  

Ieškant dar paprastesnio modelio, buvo sukurti kiti du Modeliai (5 ir 6). Modelyje 5 

kintamieji buvo H, DBH ir Dmaxbr0-3 (R2 = 0,60); Modelyje 6 – H, DBH ir Dbr0-3 (R2 = 0,67) 

(15 lentelė). 
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15 lentelė. Linijiniai modeliai Paprastosios eglės šakų plotui 0–6 metro rąsto paviršiaus plote 

(Brarea), priklausomai nuo pradinio medyno tankumo (SD) ir medžio charakteristikų (H, medžio aukštis; 

DBH, skersmuo krūtinės aukštyje, Dbr0-3, šakos skersmuo 0–3 metrų ilgio rąste nuo šaknies kaklelio; Dbr3-6, 

šakos skersmuo 3–6 metrų rąste; Nbr0-3, šakų kiekis 0–3 metrų rąste; Nbr3-6, šakų kiekis 3–6 metrų rąstas; 

Dmaxbr0-3, storiausios šakos skersmuo 0–3 metrų rąste; Dmaxbr3-6, storiausios šakos skersmuo 3–6 metrų 

rąste; Brarea, procentinis šakų plotas 0–6 metro rąsto paviršiaus plote) (n = 840). 

Table 15. The selected linear models to describe Brarea, percentage branch area from 0–6 m log 

surface area in relation to stand density (SD) and tree characteristics (H, tree height; DBH, diameter at 

breast height; Dbr0-3, branch diameter in 0–3 m log; Dbr3-6, branch diameter in 3–6 m log; Nbr0-3, number 

of branches in 0–3 m log; Nbr3-6, number of branches in 3–6 m log; Dmaxbr0-3, diameter of the thickest 

branch in 0–3 m log; Dmaxbr3-6, diameter of the thickest branch in 3–6 m log) in Norway spruce (n = 840). 

Kintama-

sis 

Parametr

o vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

Parametr

o vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

Parametr

o vertė 
Pr > |t| 

Infliacijos 

indeksas 

 Modelis 1 Modelis 2 Modelis 3 

a0 -0,26372 <0,0001 0 -0,27251 <0,0001 0 -0,18646 <0,0001 0 
SD 0,000005 <0,0001 2,415 0,000005 <0,0001 2,391 -0,0000019 0,3764 2,325 

H -0,00476 <0,0001 2,187 -0,00475 <0,0001 2,187 -0,00497 0,0001 2,157 
DBH -0,00963 <0,0001 4,233 -0,00958 <0,0001 4,208 -0,00472 <0,0001 3,683 

Dbr0-3 0,2201 <0,0001 6,978 0,23211 <0,0001 4,689 0,38067 <0,0001 2,344 
Dbr3-6 0,15649 <0,0001 5,782 0,15749 <0,0001 5,743 - - - 

Nbr0-3 0,00295 <0,0001 2,258 0,00298 <0,0001 2,205 -0,00469 <0,0001 1,568 
Nbr3-6 0,00462 <0,0001 1,905 0,00463 <0,0001 1,901 - - - 

Dmaxbr0-3 0,00610 0,0814 4,488 - - - - - - 
Dmaxbr3-6 0,01058 <0,0001 2,342 0,0065 <0,0001 2,341 - - - 
R2 0,9574  0, 94572  0,8607 

 Modelis 4 Modelis 5 Modelis 6 

a0 -0,04264 0,1141 0 0,25549 <0,0001 0 -0,19549 <0,0001 0 
SD -0,000008 0,0004 2,222 - - - - - - 

H -0,00981 <0,0001 2,0747 -0,01627 <0,0001 1,971 -0,00880 <0,0001 2,114 
DBH -0,00945 <0,0001 4,196 0,00196 0,0387 2,869 -0,00172 0,0531 3,156 

Dbr3-6 0,31791 <0,0001 2,355 - - - - - - 
Nbr3-6 0,00721 <0,0001 1,356 - - - - - - 

Dbr0-3 - - - - - - 0,52543 <0,0001 1,832 
Dmaxbr0-3 - - - 0,16425 <0,0001 1,688 - - - 

R2 0,8492 0,5952 0,6741 

a0 – modelio nustatytas poslinkio koeficientas 

 

3.3.4. Stiebo kreivumas, išsišakojimas ir nuolaibis 

Tiesių medžių skaičius, priklausomai nuo tankumo, pušynuose kinta nuo 37–66 %, o 

eglynuose 74–84 % (3.17 pav.). Didžiausias tiesių medžių pušynuose skaičius buvo dažniausiai 

retintuose (3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo) variantuose (66 %), o rečiausiuose 600–1200 

vnt./ha pradinio tankumo variantuose tiesių medžių skaičius buvo 1,2 karto mažesnis. Eglynuose 

tiesių medžių skaičius turi tendenciją didėti medyno tankumui mažėjant, daugiausiai tiesių 

medžių (84 %)  buvo 2000–2300 vnt./ha pradinio tankumo variantuose. Abiem atvejais 

mažiausias tiesių medžių skaičius buvo tankiausiuose bandymo variantuose (37 ir 74 %). 
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3.17 pav. Medžių pasiskirstymas bandymo variantuose pagal stiebo kreivumo intensyvumą pušynuose 

(a) ir eglynuose (b). Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida 

Fig. 3.17 Distribution of trees in density variants according to the intensity of stem curvature in pine (a) 

and spruce (b) stands. Bars show Std Error of the mean 

 

Su medžių kreivumu susijęs reiškinys yra papildomų medžių viršūnių atsiradimas arba 

stiebo išsišakojimas. Dažniausiai stiebas būna išsišakojęs į dvi viršūnes, tačiau pasitaiko ir 

medžių su 3 ar daugiau viršūnių.  

Šio tyrimo metu didesnį dėmesį skiriame stiebui po laja. Stiebų su išsišakojimu šioje stiebo 

dalyje daugiausiai yra rečiausiuose variantuose: pušynuose 6,7 %, o eglynuose 4,9 %. 

Išsišakojusių pušų stiebų po laja skaičius didėja medyno tankumui mažėjant nuo 1,2 iki 6,7 % 

medžių medyne, tik dažniausiai retintame pušyno variante tokių medžių skaičius yra pats 

mažiausias (0,7 %). Eglynuose išsišakojusių stiebų skaičius tolygiai didėja mažėjant medyno 

tankumui, t. y. nuo 1 iki 4,9 % medžių medyne (3.18b pav.). 
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3.18 pav. Stiebo išsišakojimo dažnumas pušynuose (a) ir eglynuose (b) nuo visų augančių medžių. 

Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida 

Fig. 3.18 Frequency of stem double headers in pine forests (a) and spruce stands (b) from all. Bars show 

Std Error of the meangrowing trees 

 

Šio tyrimo metu išmatuotų pušų ir eglių apatinio 0–6 m rąsto nuolaibis buvo didesnis nei 

vidutinis visuose bandymo variantuose (3.19 pav.). Medžio stiebo nuolaibis vidutiniu laikomas 

1 cm/m (LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 631, „Dėl apvaliosios medienos bei nukirsto miško 

matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“). 

Tiek eglynuose tiek pušynuose apatinio 0–6 m. stiebo rąsto nuolaibis statistiškai 

reikšmingai padidėjo tankumui mažėjant. Tankiausiuose variantuose tiek pušų tiek eglių 

apatinio stiebo 0–6 m rąsto nuolaibis buvo panašus – 1,4 cm/m, bet didesnio pradinio tankumo 

variantuose eglių stiebų nuolaibis buvo nuo 0,3 iki 0,7 cm/m didesnis nei atitinkamame tankume 

augančių pušų stiebų nuolaibis (3.19 pav.).  
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Vidutinis nuolaibis rečiausiame ir tankiausiame eglynų variante skyrėsi nuo 1,4 iki 

2,7 cm/m, kitaip tariant, apatinio rąsto nuolaibis rečiausiame variante augančių medžių buvo 

2 kartus didesnis nei tankiausiame variante. 

Vidutinis nuolaibis rečiausiame ir tankiausiame pušynų variante skyrėsi nuo 1,4 iki 

2,0 cm/m, kitaip tariant, apatinio rąsto nuolaibis rečiausiame variante augančių medžių buvo 

1,4 kartus didesnis nei tankiausiame variante. 

 

 
 

3.19 pav. Pušų ir eglių stiebo nuolaibio priklausomybė nuo medyno tankumo. Juostomis rodoma 

vidutinė standartinė paklaida. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos stulpelio viršuje, rodo statistiškai 

reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai p < 0,05 

Fig. 3.19. Dependence of pine and spruce stem taper on stand density. Bars show Std Error of the mean. 

Different capital letter given at the top of the column show statistically significant differences between 

the sites at p < 0.05 

 

3.3.5. Antžeminė pušies ir eglės biomasė skirtingo tankumo medynuose 

Vidutinė pušų (objektas Nr. 206) ir eglės (objektas Nr. 202) biomasė reikšmingai didėja 

mažėjant SD (3 priedas; 3.20 pav.). Pušynuose buvo nustatytos šiek tiek mažesnės biomasės 

vertės nei eglynuose. Tikėtina, kad tai priklauso nuo rūšių ypatybių (eglės augimas greitesnis, 

daugiau šakų, spyglių, ūksmę pakelianti rūšis), be to eglynas buvo įveistas buvusiose žemės 

ūkio naudmenose, o pušynas buvusioje kirtavietėje ir eglyno amžius yra 7 metais didesni nei 

pušyno. Eglės stiebo vidutinė sausa masė palyginus su pušies stiebo sausu svoriu visuose 

bandymo variantuose skiriasi nuo 1,6 iki 2,5 kartų. 

Pušies stiebo vidutinės sausos biomasės vertės tarp mažiausio ir didžiausio pradinio 

medyno tankumo variantų skyrėsi 2,5 karto arba 74,9 kg., o eglės  3,9 karto, arba 226,3 kg (žr. 

3 priedą; 3.20 pav.).  
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Pušų sausų ir žalių šakų biomasė taip pat didėjo medyno tankumui mažėjant. Tarp skirtingų 

bandymo variantų buvo nustatyti tik nedideli šakų sauso svorio skirtumai (3.20a pav.). Tik tarp 

rečiausio ir tankiausio varianto šakų svoris skyrėsi 5,0 kartus arba 54,207 kg. 

Vidutinis eglių šakų, spyglių ir kankorėžių (lajos) sausas svoris taip pat reikšmingai 

sumažėjo didėjant SD (3.20b pav.). Sausos biomasės vertės tarp mažiausio ir didžiausio medynų 

tankumo skyrėsi 6,3 karto arba 105,177 kg.  

 

 
 

3.20 pav. Pušų (a) ir eglių (b) stiebo ir visų šakų (sausų ir žalių) biomasės priklausomybė nuo medyno 

tankumo. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos 

stulpelio viršuje, rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai p < 0,05 

Figure 3.20. Dry mass of pine (a) and spruce (b) branches (dead and sound) and stem on different stand 

densities. Bars show Std Error of the mean. Different capital letter given at the top of the column show 

statistically significant differences between the sites at p < 0.05 

 

Pušų lajos bendros biomasės didžiąją dalį sudaro žalių šakų be spyglių sausas svoris 

(3 priedas). Eglių sausų šakų sausas svoris tankiausiame variante yra 1,3 karto didesnis už žalių 

šakų šakučių svorį, o rečiausiame 1,6 karto mažesnis.  

Tiek eglės, tiek pušies spyglių biomasė didėjo mažėjant medyno tankumui ir 

reikšmingiausiai skyrėsi tarp tankiausio ir rečiausio objektų variantų. Eglių spyglių masė yra 

labai panaši į žalių šakų šakučių masę, tik dviejuose rečiausiuose variantuose šakų biomasė yra 

1,5–1,6 karto didesnė už spyglių biomasę. Pušų spyglių sausas svoris visuose bandymo 

variantuose buvo 1,9–3,6 karto mažesnis už šakų, ant kurių jie augo, sausą svorį (3.21 pav.). 
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Reikšmingų kankorėžių svorio skirtingose pradinio medyno tankumo variantuose nebuvo gauta 

nei pušyne, nei eglyne. 

 

 
 

3.21 pav. Pušų (a) ir eglių (b) šakų (sausų ir žalių šakų), spyglių ir kankorėžių sausos masės 

priklausomybė nuo medyno tankumo. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida. Skirtingos 

didžiosios raidės, pateiktos stulpelio viršuje, rodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp variantų, kai  

p < 0,05. Nėra raidės – nėra reikšmingų skirtumų 

Figure 3.21. Dry mass of pine (a) and spruce (b) branches (dead and sound), needles and cones on 

different stand densities. Bars show Std Error of the mean. Different capital letter given at the top of the 

column show statistically significant differences between the sites at p < 0.05; no letters – no significant 

differences 

 

Perskaičiavus modelinių medžių masę medynui (Vidutinė medžio masė padauginta iš 

medžių skaičiaus tame tankumo variante), pastebėta, kad pušies stiebų masės statistiškai 

reikšmingi skirtumai buvo gauti tik tarp tankiausio ir vidutinio tankumo variantų ir tarp 

pastarųjų ir rečiausio varianto (3.22a pav.). Eglynuose statistiškai reikšmingi skirtumai buvo 

gauti tarp tankiausio ir visų kitų variantų (3.22b pav.). Šakų masės pasiskirstymas tarp tankumų 

statistiškai reikšmingų skirtumų nedavė. 
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3.22 pav. Pušų (a) ir eglių (b) stiebo ir visų šakų (sausų ir žalių) masės (t/ha) priklausomybė nuo medyno 

tankumo. Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida  

Figure 3.22. Dry mass (t/ha) of pine (a) and spruce (b) branches (dead and sound) and stem on 

different stand densities. Bars show Std Error of the mean 

 

Šiame tyrime nors skyrėsi medžių diametras, jų amžius buvo tas pats. Norint dar geriau 

įvertinti medyno tankumo įtaką, tyrime gauti duomenys buvo palyginti su kitų autorių, kurie 

tyrimus atliko įvairaus amžiaus ir įvairiomis augimo sąlygose augantiems medžiams, rezultatais. 

Tam pasirinkome LAMMC, miškų instituto mokslininkų (Mikšys et al., 2007) ir Suomijos 

mokslininkų (Repola, 2009) parengtomis lygtimis biomasei apskaičiuoti (3.23 pav.). 
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Paprastoji pušis Scots pine Paprastoji eglė Norway spruce 

  

  

  

  
3.23 pav. Pušies  ir eglės sausų šakų (a), žalių šakų be spyglių (b), stiebo (c) ir bendras medžio (d) sausas 

svoris apskaičiuotas šio darbo metu (This study), ir pagal kitų autorių pateiktas formules Mikšys et al., 

Repola 1, ir Repola 2 

Fig. 3.23. Dry weight of pine and spruce dry branches (a), green branches without needles (b), stem (c) 

and total tree (d)  calculated during this study (This study) and according to the formulas provided by 

other authors Mikšys et al., Repola 1, and Repola 2 

 

Mikšys ir kt. sudarė lygtys apskaičiavęs 25 skirtingo amžiaus pušų augančių 5 skirtinguose 

medynuose, biomasę. O Suomijos mokslininkas J. Repola apskaičiavo 908 pušų ir 613 eglių, iš 

77 medynų biomasę ir iš gautų duomenų sudarė lygtis medžių biomasei apskaičiuoti. 
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Perskaičiavus šiame darbe tirtų medžių biomasę pagal Mikšį ir kt. pateiktas lygtis ir J. Repola 

pateiktą pirmąjį modelį, (medžio biomasė apskaičiuojama pagal skersmenį ir aukštį), ir antrąjį 

modelį (medžio biomasė apskaičiuojama papildomai įtraukiant medžių amžių, lajos aukštį) buvo 

gauti  gana panašūs rezultatai (žr. 3.23 pav.). 

Palyginus šiame darbe tirtų pušų biomasės rezultatus su apskaičiuotais pagal formules 

galime pastebėti, kad labiausiai išsiskiria sausų šakų biomasė. Ji 21–23 cm skersmens medžiams 

buvo 1,4–2,1 karto didesnė nei apskaičiuotoji. Taip pat reikia pažymėti, kad stiebo be žievės 

biomasė 22 ir 23 cm skersmens medžiams šio tyrimo metu nustatyta šiek tiek mažesnė (112,17–

120,34) nei apskaičiuotoji (120,566–138,53). Tikėtina, kad taip yra dėl mažo pradinio medyno 

tankumo, nes didžiausio skersmens medžiai šiame tyrime augo 600 vnt./ha pradiniame tankume 

ir turėjo galimybę suformuoti stambesnes ir ilgesnes šakas.  

Eglės biomasę galime palyginti tik su apskaičiuota pagal Suomijos mokslininkų sukurtas 

formules, nes Lietuvos sąlygomis augančioms eglėms tokių formulių nėra sudaryta. Lyginant 

šiame tyrime tirtų eglių bendrą biomasę su apskaičiuota eglių mase, pastebėta, kad Lietuvoje 

augančių eglių masė truputį didesnė, tikėtina tam įtakos turi aplinkos ir augimo sąlygos. Tačiau 

žalių šakų biomasė yra mažesnė nei eglių augančių Suomijoje. Čia medyno tankumo įtakos 

nenustatyta.  

 

3.3.6. Diskusija ir apibendrinimas 

Tyrimo metu gauti rezultatai atskleidė, kad pradinis medyno tankumas ir retinimai turi 

įtakos medžių augimo dinamikai ir jų vystymuisi, taip pat galutiniam medyno produktyvumui. 

Žinoma, jog mažesnės šakos ir mažesnis jų kiekis ant stiebo, apibrėžia geresnę stiebo kokybę. 

Tačiau ne mažiau svarbu užtikrinti, kad medžių tūris taip pat būtų optimalus. Ankstesniuose 

tyrimuose minima, kad retinimo procedūros sumažina bendrą medyno našumą, tačiau augimo 

erdvės padidėjimas teigiamai veikia medžių skersmens prieaugį ir padidina medžio tūrį 

(Assmann, 1970; Savill & Sandels, 1983). Kita vertus, retinimas taip pat sukuria sąlygas medžių 

šakoms augti į skersmenį ir ilgį (Fahlvik, 2005; Dean et al., 1996), o per intensyvus retinimas 

gali netgi sumažinti stiebo kokybę, skatindamas šakotumą. Didelis jaunų paprastųjų pušų ir 

paprastųjų eglių medynų tankumas sulėtina medžio skersmens ir tūrio augimą, bet sumažina 

šakų skersmenį bei kiekį, pagerina stiebo kokybę. Jau nustatyta, kad egzistuoja stiprus ryšys tarp 

DBH ir šakos skersmens, o vieno parametro padidėjimas sukelia ir kito parametro didėjimą 

(Ikonen et al., 2009: Mäkinen & Colin, 1998; Makinen, 1999: Gort et al., 2010; Bosela et al., 

2016).  Šių parametrų koreliacija yra stipri, tad apatinės stiebo dalies kokybę galima pagerinti 

pasirinkus optimalų pradinį medyno tankį, retinimo laiką ir intensyvumą.  
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Šio tyrimo rezultatai parodė vidutines ar stiprias koreliacijas tarp eglių DBH ir šakos 

parametrų. Vidutiniškai stipri koreliacija buvo gauta tarp SD ir šakų skersmenų (Dbr0-6, Dbr0-3 ir 

Dbr3-6), tačiau silpna koreliacija tarp SD ir Nbr0-6. Pušynuose buvo nustatyta vidutiniškai stipri 

neigiama koreliacija tarp SD ir DBH. Panaši koreliacija nustatyta tarp Hlb su Dbr0-6, Dbr0-3 ir 

Brarea. Stipri koreliacija buvo nustatyta tarp DBH su Dbr0-6, Dbr0-3 ir Dbr3-6. 

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindiniai šakų parametrai, tokie kaip šakų skaičius 0–

6 m rąste (Nbr0-6) ir vidutinius šakų skersmenis 0–6 m rąste (Dbr0-6), 0–3 m rąste (Dbr0-3) ir 3–6 m 

rąste (Dbr3-6) nuosekliai mažėjo didėjant SD. Apskritai Nbr0-6, Dbr0-6, Dbr0-3, Dbr3-6 reikšmingai 

skyrėsi tarp didžiausio ir mažiausio SD, o kai kurie panašumai buvo užfiksuoti tik eglynuose, 

gretimuose SD variantuose.  

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad aukštis nuo šaknies kaklelio iki pirmosios gyvos šakos 

buvo didesnis medynuose, pasižyminčiuose didesniu tankiu. Esant didesniam medynų tankumui, 

apatinės stiebo šakos nudžiūvo, paprastai dėl šviesos trūkumo ir konkurencijos. Skirtingas 

medynų tankumas neturėjo įtakos vidutiniam aukščiui iki pirmosios negyvos šakos paprastosios 

pušies medynuose, greičiausiai, galėjo būti labiau priklausomas nuo medžių genetikos, nei nuo 

augimo sąlygų ar taikomų ugdymo režimų. Paprastosios eglės medynuose aukštis iki pirmosios 

negyvos šakos paprastosios didėjo didėjant medyno tankumui. 

Atsižvelgiant į aukščiau aptartus tyrimo klausimus, buvo sukurti šakų ploto 0–6 metrų rąsto 

paviršiaus plote (Brarea) įvertinimo modeliai. Į visus apskaičiuotus modelius buvo įtraukti 

pagrindiniai kintamieji: SD ir DBH, H, kurie paprastai yra prieinami praktinėse miškotvarkos 

duomenų bazėse, ir kiti šiame tyrime vertinti kintamieji. Nepaisant gana gerų rezultatų  

(R2 = 0,96, Modelis 1), kintamasis SD paprastosios pušies medynuose buvo nereikšmingas, o tai 

gali sukelti įvertinimų netikslumus. Iš visų Brarea prognozuoti modelių „Modelis 6“ (eglėms – 

R2 = 0,67, pušims – R2 = 0,80) galėtų būti laikomas tinkamiausiu praktiniam naudojimui (buvo 

sukurtas įtraukiant kintamąjį Dbr0-3, DBH, H).  

Švedijoje, Norvegijoje ir Prancūzijoje buvo sukurti keli paprastosios eglės šakų savybių 

modeliai (Kärkkäinen, 1984; Colin & Houllier, 1992; Moberg, 2001; Mäkinen, et al., 2003).  

Mäkinen ir Colin (1998) teigimu, geriausi kintamieji prognozuojantys paprastosios pušies šakos 

skersmenį yra DBH, H ir DBH santykis bei šakos amžius. Huuskonen ir kt. (2014), analizėje 

teigiama, kad šakotumą galima nusakyti pagal medyno SD ankstyvoje medyno vystymosi 

stadijoje ir medžių DBH ir H augimo greitį. Šis tyrimas taip pat buvo skirtas šakų parametrams 

įvertinti 0–6 m rąste įvertinti. Šio tyrimo (Huuskonen et al., 2014) metu buvo pastebėta, kad 

mažesnio šakotumo tikimybė buvo didesnė medynuose, kurie prieš tai buvo išretinti mažu 

intensyvumu, pašalinant tik defektinius medžius.  
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Nustatyta, kad medžio stiebo nuolaibiui įtakos turi tiek medžio, tiek medyno parametrai, 

tokie kaip: skersmuo krūtinės aukštyje ir medžio aukštis, lajos ilgis bei medyno tankumo 

(Larson, 1963; Muhairwe, 1994). Medžio forma kinta laikui bėgant ir yra glaudžiai susijusi su 

lajos dydžiu, kuris yra susijęs su medynų tankumu. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad tiek eglių, 

tiek pušų stiebo nuolaibis nuosekliai mažėjo didėjant SD ir buvo nuo 1,4 iki 2,7 cm/m eglynuose 

ir nuo 1,4 iki 2,0 cm/m pušynuose priklausomai nuo medyno tankumo. Vertinant stiebų kokybę 

pagal jų nuolaibį dabar jie būtų priskirti C ar net D klasei. Žinome, kad jauni medžiai turi 

parabolės formos stiebą, bet medžiui augant stiebo nuolaibis mažėja. Tikėtina, kad šis rodiklis 

laikui bėgant dar keisis. 

Šiame tyrime buvo tiriama 15 eglių ir 15 pušų antžeminė biomasė, t. y. po tris medžius iš 

5 skirtingo tankumo medynų. Tirtų medžių kiekis yra per mažas bendroms lygtims sudaryti, 

tačiau šis tyrimas yra svarbus, nes parodo ankstyvųjų retinimų įtaką eglės ir pušies medžių 

biomasei. Duomenų iš įvairių šaltinių skirtumai gali būti iš dalies siejami su skirtingais 

naudojamais  metodais, tiriamų medynų ypatumais ir regioniniais poveikiais. 

Palumets (1993) savo tyrime analizuodamas eglės biomasės skirtumus nuo borealinės 

Rusijos iki Centrinės Europos nustatė, kad einant iš šiaurės į pietus didėja spyglių ir šaknų 

biomasė. Šio tyrimo metu buvo gauta, kad eglių spyglių iš žalių šakų biomasė buvo iki 2 kartų 

didesnė nei Suomijoje (Repola, 2009).) Anksčiau buvo nustatyta (Vanninen & Mäkelä, 2000), 

kad tiek stiebo masė, tiek lajos masė stipriai koreliuoja su spyglių mase. Taigi tankiuose 

medynuose medžių stiebų biomasės dalis lyginant su laja yra santykinai didesnė nei retuose 

medynuose. Šis tyrimas tai patvirtina, nes stiebo ir lajos biomasės santykis kito eglynuose nuo 

4,0 (tankiausi variantai) iki 2,5 (rečiausi variantai) ir pušynuose nuo 4,1 (tankiausi variantai) iki 

1,9 (rečiausi variantai).  

Anksčiau jau buvo tirta Lietuvos smėlžemiuose augančių pušų antžeminė biomasė (Mikšys 

et al., 2007). Šiame tyrime gauta labai panaši bendroji pušies medžio biomasė, tačiau žiūrint į 

atskirų dalių masę pastebėta, kad didelio skersmens medžių šakų biomasė yra 1,2 karto didesnė, o 

stiebo – 1,2 karto mažesnė. Tai galima paaiškinti tuo, kad didelio skersmens medžiai šiame tyrime 

augo mažiausio tankumo medyne, kur suformavo stambias šakas, o stiebo mediena – platesnes 

metines rėves, dėl ko stiebo sausas svoris buvo mažesnis. Tokios tendencijos nepasitvirtino 

eglyne,  kur didžiausių skersmenų medžių tiek šakų, tiek stiebo biomasė buvo didžiausia. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, nustatėme, kad stiebų kokybę vienodo amžiaus grynuose 

pušies ir eglės medynuose galima apibūdinti keliais medynų ir medžių kintamaisiais. Šakų 

skersmens modeliai galėtų būti naudojami kaip miškotvarkos priemonė užaugintos kamieninės 

medienos kokybei gerinti. Buvo nustatyta, kad kintamieji, turintys įtakos stiebo kokybei, yra šakų 
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skersmenys apatinėje stiebo dalyje, bent iki 3 m stiebo aukščio. Buvo nustatyta, kad mažas 

medyno tankumas ir reti retinimai skatina šakų biomasės augimą ir sumažina stiebo biomasės dalį.  

 

3.4. Medžių pažeidimai skirtingo tankumo medynuose 

Šiame tyrime nustatyta, kad eglės medynuose pažeistų medžių skaičius ženkliai didesnis 

nei pušynuose. Vabzdžių, grybinių ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų faktorių pažeidimų 

tirtuose pušynuose užregistruota nuo 4 % (objektas Nr. 206) iki 7 % (objektas 201),  o 

eglynuose nuo 17 % (objektas 202) iki 28 % (objektas Nr. 205 ) medžių (3.24 pav.).  
 

 Pažeisti Dmaged 
  

 Be pažeidimų Without damage 

 

 

 

3.24 pav.  Pažeistų medžių procentinė dalis medyne 

Fig. 3.24.  Percentage of damaged trees in the stand 

 
 

3.25 pav. Medžių stiebų pažeidimai (% nuo visų stebėtų medžių) priklausomai nuo medynų tankumo. 

Juostomis rodoma vidutinė standartinė paklaida 

Fig. 3.25 Tree stems damages depending on stand density (% of all observed trees). Bars show Std Error 

of the mean 
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Tiek pušynuose, tiek eglynuose pastebėta, kad medyno tankumui mažėjant pažeistų medžių 

dalis medyne taip pat mažėja, išskyrus patį tankiausią/kontrolinį bandymo variantą ir 2000–

2400 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantus – čia buvo stebimas pažeidimų sumažėjimas 

(3.25 pav.). Didžiausi pažeidimų skaičiai buvo nustatyti daugiausiai kartų ugdytuose 3000–

4400 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantuose (eglynuose 23,7 %, o pušynuose 9,6 % 

visų ten augančių medžių)  (3.25 pav.). 

 

3.4.1. Pažeidimų vieta medyje 

Pagal pažeidimo vietą pušynuose daugiausia (42 %) užfiksuota medžių, kur pažeistas visas 

stiebas. Mažiausiai pažeidimų nustatyta šaknų ir kelmo dalyje, tik 7 % (3.26a pav.). Eglynuose 

daugiausiai pažeidimų buvo stiebo dalyje iki lajos – 69 % visų pažeidimų, o kitose stiebo dalyse 

tik 8–9 % (3.26b pav.). 

Atkreipus dėmesį į medyno tankumą pušynuose nustatyta, kad visą stiebą apimančių 

pažeidimų daugėja (iki 72,7 % visų pažeidimų bandymo variante), pradiniam medyno tankumui 

didėjant, išskyrus tankiausią/kontrolinį variantą (3.27b pav.). Tankiausiame pušynų variante 

dažniausiai buvo pažeistas stiebas iki lajos (41,7 % visų pažeistų medžių), o daugiausiai 

pažeidimų stiebe iki lajos buvo rasta 1000–1200 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantuose 

(61,9 % visų pažeidimų). Lajos stiebas dažniau pažeistas (67 % visų pažeidimų) buvo 

rečiausiuose pušynų variantuose, o šaknų ir kelmo dalyje pažeidimai buvo reti (iki 7,2 % visų 

pažeidimų) ir pastebėti tankesniuose variantuose.  

 

    
 

3.26 pav. Pažeistų medžių stiebų pažeidimų vietos pasiskirstymas (% nuo visų pažeistų medžių) 

pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.26. Location of damage to damaged tree stems (% of all damaged trees) in pine (a) and spruce (b) 

stands 

 

Eglynuose dažniausiai buvo pažeistas stiebas iki lajos ir sudarė 55–80 % visų pažeidimų. 

Buvo pastebėta, kad pažeidimai stiebe iki lajos pradiniam medyno tankumui didėjant – dažnėja 

(3.27b pav.). Viso stiebo pažeidimų (24 % visų pažeidimų) daugiausiai buvo nustatyta 3000–

3100 vnt./ha pradinio tankumo variantuose. Pažeidimai šaknų ir kelmo dalyje (6–14 %), kaip ir 
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lajos stiebe (4–14 %) pasitaikė visuose bandymo variantuose, tik kontroliniuose variantuose jų 

rasta mažiausiai.  

 

3.27 pav. Pažeistų medžių stiebų pažeidimų vieta ir jų pasiskirstymas (% nuo visų pažeistų medžių) 

pagal medyno tankumą pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.27. Location of damage to damaged tree stems and their distribution according to stand density 

(% of all damaged trees) in pine (a) and spruce (b) stands  

 

3.4.2. Pažeidimo simptomai 

Analizuojant pažeidimų simptomus nustatyta, kad dažniausias pažeistų medžių simptomas 

pušynuose buvo sulaužymas (1,9 % visų stebėtų medžių), o eglynuose žaizdos ir sakų tekėjimas 

(6,3 % visų stebėtų medžių) ir puviniai (6,1 % visų stebėtų medžių) (16 lentelė)  

Analizuojant medyno tankumo įtaką pažeidimų ir ligų išplitimui nustatyta, kad dažniausiai 

pasikartojantis pažeidimų simptomas pušynuose buvo grybinių ligų simptomas. Tokių atvejų 

daugiausiai nustatyta 3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantuose medžių (5,7 % 

visų ten augančių medžių). Mažesni ar didesni puvinio židiniai buvo aptikti visuose bandymų 
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variantuose, išskyrus rečiausiąjį, ir jų kiekis sudarė nuo 0,17 iki 2,1 % visų medžių. 

Tankiausiuose variantuose, dažniausias pažeidimų simptomas buvo sulaužymas (3,5 % visų 

augančių medžių), kituose bandymo variantuose šis simptomas siekė 0,6–1 % visų ten augančių 

medžių (3.28a pav.).  

 

16 lentelė. Pažeistų ir sveikų, medžių dalis pagal pažeidimų simptomus ir pušynų bei eglynų pradinį 

tankumą, % nuo visų stebėtų medžių 

Table 16. Proportion of damaged and healthy trees by symptoms of damage and density of pine and 

spruce stands,% 

Pradinis 

medyno 

tankumas 

Primary 

stand 

density 

Be pažei-

dimų 

No 

demages 

Vabždžių 

požymiai 

Signs of 

insects 

Grybinių 

ligų 

požymiai/ 

Sings of 

fungal 

diseases 

Sulaužy-

mas 

Broken 

Žaizdos ir 

sakų 

tekėjimas 

Wounds and 

Resin flow 

Puviniai 

Decay/ 

rot 

Palinki-

mas/Išvert

imas 

Tilted/Fall

ed 

Deforma-

cijos 

Deforma-

tions 

Pušynai Scots pine 

600 98,45 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,52 

1000-1200 95,63 0,00 0,00 1,04 0,21 2,08 0,83 0,21 

2000-2400 95,64 0,19 2,46 0,76 0,19 0,19 0,19 0,38 

3000-4400 90,43 0,17 5,57 1,04 1,22 0,17 1,22 0,17 

5400-8100 93,64 0,00 0,09 3,61 0,17 0,77 1,46 0,26 

Iš viso: 94,29 0,06 1,47 1,95 0,35 0,67 0,92 0,29 

Eglynai Norway spruce 

500-600 83,66 0,19 2,33 1,75 2,72 6,42 0,97 1,36 

1100-1200 82,01 0,39 1,03 2,57 5,53 5,78 1,54 1,16 

2000-2300 85,79 0,88 0,13 2,52 5,53 5,03 0,38 0,75 

3000-3100 76,32 2,47 1,97 1,15 7,40 7,89 1,32 1,48 

3000-5200 80,30 1,23 0,25 1,23 7,51 6,52 0,10 2,86 

Iš viso: 81,36 1,08 0,81 1,72 6,31 6,31 0,64 1,89 
 

Eglynuose visuose bandymo variantuose dažniausias pažeidimų simptomas buvo stiebo 

puvinys. Daugiausiai puvinių registruota tankiausiuose eglynų bandymo variantuose (6,5 % visų 

augančių medžių) ir 3000–3100 vnt./ha pradinio tankumo variantuose (7,9 % visų medžių), 

kituose variantuose nuo 4,9 iki 6,4 % visų medžių (16 lentelė; 3.28b pav.). 
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3.28 pav. Pažeistų medžių stiebų pažeidimų simptomai ir jų pasiskirstymas (% nuo visų pažeistų 

medžių) pagal medyno tankumą pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.28 Symptoms of damage to damaged tree stems and their distribution according to stand density 

(% of all damaged trees) in pine (a) and spruce (b) stands  

 

Žaizdos eglių stiebuose dažniausiai buvo sutiktos tankiausiuose variantuose (5,9 % visų 

stebėtų medžių) ir toliau, tankumui mažėjant, jų atvejai taip pat mažėjo nuo 2,8 iki 0,4 %. 

Visuose bandymo variantuose pasitaikė stiebo deformacijų (0,8–1,5 %), bet daugiausiai jų 

užfiksuota buvo tankiausiame/kontroliniame variante – 2,9 %. Stiebo deformacijas dažniausiai 

sukėlė eglės kamieno juodasis vėžys (3.28b pav.).  

 

3.4.3. Pažeidimus sukeliantys veiksniai 

Dašniausiai nustatyti pažeidimų veiksniai iš biotinių buvo gyvūnai ir mikroorganizmai iš 

abiotinių – vėjas (3.29 pav.).  

Vabzdžių pažeidimai daugiausiai užfiksuoti tankiausiuose eglynų variantuose (1,2 % visų 

stebėtų medžių) ir 3000–3100 vnt./ha pradinio tankumo variantuose (2,6 %), toliau, tankumui 

mažėjant, vabzdžių pažeidimų mažėja. Pušynuose vabzdžių pažeidimai buvo reti, iki 0,2 % 
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stebėtų medžių, ir pasitaikė tik 3000–4400 vnt./ha ir 2000–2400 vnt./ha pradinio tankumo 

bandymo variantuose (3.30 pav.).  

Žvėrių sukelti pažeidimai, iš kurių dažniausiai nustatomos atviros liemenų žaizdos arba 

nulaupyta, nugraužta kamienų žievė, aptikti tik eglynuose. Iš viso pažeisti  buvo 10,3 % medžių, 

iš jų 4,3 % medžiai tankiausiame variante, kituose bandymo variantuose žvėrių pažeidimų 

nustatyta mažiau (0,7–1,9 %) (3.30 pav.). 

 

   
 

   

   
 

3.29 pav. Medžių pažeidimų pavyzdžiai (nuotraukos – autorės) 

Fig. 3.29. Examples of tree damage (photos - authors) 

 

Pušynuose 26 % visų pažeidimų, o eglynuose 10 % buvo sukelti grybinių ligų. Grybinės 

ligos, iš kurių dažniausiai nustatyta šakninė pintis, išplitusios tuose bandymo variantuose, 
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kuriuose buvo vykdomi kirtimai ir daugiausia jų ten, kur kirtimai buvo dažniausi (3000–

4400 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantai). Eglynuose, tokio pačio pradinio tankumo 

bandymo variantuose tokių pažeidimų buvo 3 %, o pušynuose 5,7 % visų tame tankume 

augančių medžių. Kituose tankumo variantuose tokių pažeidimų nustatyta 1,4–6,0 kartų mažiau 

(3.30a pav.).  

 

  
 

3.30 pav. Medžių stiebų pažeidimų veiksniai ir pažeidimų pasiskirstymas (% nuo visų stebėtų 

medžių) pagal medyno tankumą pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.30.  Factors of tree stem damage and distribution of damage according to stand density (% 

of all observed trees)  in pine (a) and spruce (b) stands 

 

Abiotinių veiksnių pažeidimai, kurių dažniausiais simptomas yra sulaužymas, išvertimas, 

palinkimas, yra nedaug. Eglynuose šie pažeidimai dažniausi rečiausiuose 500–600 vnt./ha ir 

1100–1200 vnt./ha pradinio tankumo variantuose, kur šių veiksnių pažeista atitinkamai 4,8 % ir 

4,1 % visų tuose bandymo variantuose augančių medžių, o pušynuose 5400–8100 vnt./ha, 3000–
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4400 vnt./ha ir 1000–1200 vnt./ha pradinio tankumo bandymo variantuose, pažeista po 2,1–

2,5 % nuo visų ten augančių medžių. 

Žmogaus veiklos pažeidimų buvo fiksuota labai mažai. Jie dažniausi tuose bandymo 

variantuose, kurie buvo retinti. Eglynuose jie sudaro nuo 0,4 % (2000–2300 vnt./ha SD var.) iki 

1,5 % (3000–3100 vnt./ha SD var.), o pušynuose nuo 0,4 % (1000–1200 vnt./ha SD var.) iki 

0,7 % (3000–4400 vnt./ha SD var.) visų tuose variantuose augančių medžių. 

Pasitaikė pažeidimų, kurių priežasties nebuvo galima nustatyti. Tokių pažeidimų pušynuose 

buvo nuo 0,2 (3000–4400 vnt./ha SD var.) iki 1,2 % (1000–1200 vnt./ha SD var.) visų ten 

augančių medžių, o eglynuose nuo 7 % (3000–5200 vnt./ha SD var.) iki 12,0 % (3000–

3100 vnt./ha SD var.) visų ten augančių medžių (3.30 pav.). Dažniausiai nepavyko nustatyti 

sakų tekėjimo priežasties ir puvinio kilmės. 

 

3.4.4. Pažeidimų intensyvumas 

Pagal pažeidimų intensyvumą pažeistų medžių pažeidimai suskirstyti intensyvumo 

klasėmis. Pušynuose šio stebėjimo metu daugiausiai buvo nustatyta (46 %) pažeidimų, kurių 

intensyvumas 100 %, o eglynuose daugiausia (37 %) smulkių pažeidimų, kurių intensyvumas 0–

10 % (1 intensyvumo klasė) (3.31 pav.). Smulkūs pažeidimai pušynuose yra antroje eilėje ir 

sudaro 19 % visų pažeidimų. Tiek pušynuose, tiek eglynuose buvo pastebėta tendencija, kad 

intensyvumo klasei didėjant jų kiekis mažėja iki nulio 6 intensyvumo klasėje, o 7-oje 

intensyvumo klasėje vėl padidėja. Ši tendencija ryškiau, ar silpniau buvo matoma  ir atskiruose 

bandymo variantuose (3.32 pav.). 

 

3.31 pav. Pažeidimų pasiskirstymas (% nuo visų pažeistų medžių) pagal pažeidimų intensyvumą 

pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.31. Distribution of tree damage according to the intensity of damage (% of all damaged trees)  in 

pine (a) and spruce (b) stands 
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3.32 pav. Medžių stiebų pažeidimų intensyvumas ir pažeidimų pasiskirstymas (% nuo visų pažeidimų) 

pagal medyno tankumą pušynuose (a) ir eglynuose (b) 

Fig. 3.32. Intensity of tree stem damage and distribution of damage according to stand density (% of all 

damages)  in pine (a) and spruce (b) stands 

 

 

Pušynuose didžiausio intensyvumo pažeidimai susikoncentravę 3000–4400 vnt./ha SD 

variantuose (73 % nuo visų pažeidimų šiame variante) ir  2000–2400 vnt./ha SD variantuose 

(68 % nuo visų pažeidimų šiame variante) bandymo variantuose, o eglynuose tokio 

intensyvumo pažeidimų daugiausia rečiausiuose (30 % nuo visų pažeidimų šiame variante) 

bandymo variante. Didžiausio intensyvumo pažeidimų pasitaikė ir kituose pradinio tankumo 

variantuose, bet tendencijų nustatyti nepavyko. 

Mažiausio intensyvumo 0–10 % (1 klasė) pažeidimai pušynuose vyrauja rečiausiuose 

variantuose 1000–1200 vnt./ha SD (43 % visų pažeidimų) ir 600 vnt./ha SD (33 % visų 

pažeidimų), o eglynuose tankesniuose 3000–5200 vnt./ha (44 %) ir 2000–2300 vnt./ha (41 %) 

SD variantuose. 
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3.4.5. Diskusija ir apibendrinimas 

Šiame tyrime stebėtų medžių būklė daugeliu atveju yra geresnė nei bendrai Lietuvos mastu 

(Lietuvos, 2019). Pažeistų eglių pagal pažeidimų veiksnius šiame tyrime buvo 0,7–2,6 karto 

mažiau nei skelbia Lietuvos statistika, tik vabzdžių ir nenustatyto veiksnio pažeidimų buvo 1,2–

2,2 karto daugiau.  Atitinkamai pažeistų pušų šiame tyrime pagal pažeidimų veiksnius buvo nuo 

1,2 iki 16,5 kartų mažiau, nei vidutiniškai Lietuvos miškuose. Reikia paminėti, kad Lietuvos 

statistikos duomenys apima visas medžių amžiaus grupes, o kai kurie pažeidimai yra labiau 

būdingi tik tam tikrame amžiuje.  

G. Čapkauskas (2016) vertino pažeidimų paplitimą atskirose medžių amžiaus grupėse.  

Grybinių ligų ir vėžinių susirgimų pažeistų medžių stiebų 21–40 metų amžiaus grupėje 

Čapkausko darbe buvo 1,6 karto mažiau pušynuose, o eglynuose – 1,3 karto daugiau nei šiame 

darbe nustatytų pažeidimų. Medžių liemenis pakenkiančių vabzdžių pažeidimų pušynuose buvo 

3,3 karto, o eglynuose 2,25 karto daugiau. Vėjo pažeidimų šiame tyrime buvo daugiau tiek 

pušynuose, tiek eglynuose, atitinkamai 5,5 ir 2,5 karto. Tokį didelį vėjo pažeidimų kiekį būtų 

galima paaiškinti, tuo, kad šiame tyrime vertinti medynai buvo gryni ir vieno ardo. 

Nors gamtinių trikdžių tyrimai pastaruoju metu įgauna vis didesnę reikšmę dėl jų poveikio 

miškų ekosistemoms, tačiau yra gana sunku identifikuoti tam tikro veiksnio sukeltą atsaką bei jo 

stiprumą bendrai medžio būklei. Šiame tyrime nustatyta, kad pušynuose mažėjant medyno 

tankumui pažeistų medžių procentas tolygiai mažėja, o eglynuose taip pat aptinkamas pažeidimų 

skaičiaus mažėjimas, tik jis netolygus. Daugiausia pažeidimų buvo 3000–3100 vnt./ha pradinio 

tankumo (dažniausiai trikdytuose) bandymo variantuose. Didelį pažeidimų skaičių 

pastaruosiuose eglynų variantuose būtų galima paaiškinti šakninės pinties (Heterobasidion 

annosum) židinių atsiradimu, o eglynuose dar papildomai dažnesniais elninių žvėrių 

pažeidimais. 
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IŠVADOS 

1. Didesnis eglynų našumas galimas retinant rečiau, bet intensyviau (pradinis tankumas 

1100–1200 vnt./ha ir 30–35 m amžiuje papildomas ugdomasis kirtimas). Tuo tarpu 

formuojant didesnio našumo pušyną reiktų atlikti dažnesnius ir nedidelius praretinimus  

(pradinis tankumas 3000–4400 vnt./ha ir 15, 25, 35 m amžiuje papildomi ugdomieji 

kirtimai). 

2. Medyno tankumui mažėjant, medžių skersmuo tolygiai didėja, tačiau medžių aukščiui 

žymesnės įtakos neturi. Rečiausiai augančių (pradinis tankumas 500–600 vnt./ha ir jokių 

ugdomųjų kirtimų) eglių skersmuo buvo 1,9 karto, o pušies – 1,5 karto didesnis nei 

neugdytuose medynuose, o medžių aukščių skirtumai tarp visų tankumo variantų 

svyravo nežymiai – eglės medynuose iki 10 %, o pušies tik iki 3 %.  

3. Pradinis medyno tankumas ir ugdymo kirtimai įtakoja vertingiausio apatinio 6 m ilgio 

rąsto kokybės parametrus:  

• šakų skersmenį (mažiausias vidutinės šakos skersmuo (eglių – 1,3 cm; pušų – 

1,7 cm) buvo tankiausiuose medynuose (4000–5000 vnt./ha), lyginant su 

vidutinės šakos skersmeniu rečiausiame medyne eglynuose buvo 1,4 karto, o 

pušies – 1,5 karto mažesnis);  

• šakų skaičių (mažiausią šakų skaičių turėjo tankiausiuose medynuose auginami 

medžiai (48–52 vnt.), pušynuose 1,2 karto ir eglynuose 1,7 karto mažiau nei 

rečiausiuose medynuose);  

• stiebo nuolaibį (mažiausias stiebo nuolaibis buvo tankiausiuose medynuose 

(1,4 cm/m) pušynuose 1,4 karto ir eglynuose 1,9 mažiau nei rečiausiuose 

medynuose);  

• stiebo kreivumą (daugiausiai tiesių medžių buvo dažniausiai ugdytuose (pradinis 

tankumas 3000–4000 vnt./ha, ugdyta 4 kartus) medynuose: eglynuose – 80 %, o 

pušynuose – 66 % visų medžių). 

4. Vidutinė pušies stiebo medžio masė rečiausiame medyne buvo 2,5 karto didesnė nei 

tankiausiame pušyne; eglės stiebo masė buvo 3,9 karto didesnė nei tankiausiame eglyne. 

Medyno stiebų masė (t/ha) tankiausiame medyne buvo 1,5 karto daugiau nei 

rečiausiame, o retinimo intensyvumas, kai pradinis medyno tankumas buvo 1200–

4400 vnt./ha, medyno stiebų masei reikšmingos įtakos neturi. 

5. Medžių su pažeistu stiebu skaičius priklausė nuo pradinio medyno tankumo bei 

ugdomųjų kirtimų intensyvumo. Daugiausia pažeistų medžių buvo tankiausiuose 

(pradinis tankumas 4000–5000 vnt./ha) ir dažniausiai ugdytuose (pradinis tankumas 
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3000–4000 vnt./ha, ugdyta 4 kartus) medynuose. Tiek pušies, tiek eglės medynai, įveisti 

buvusiose žemės ūkio naudmenose, buvo 1,6–2,2 karto našesni už medynus, pasodintus 

miško žemėje, tačiau juose pažeistų medžių stiebų skaičius buvo vidutiniškai 1,6 karto 

didesnis. 

6. Tyrimo rezultatai parodė, kad geriausių parametrų ir aukščiausios kokybės stiebų 31–44 

metų spygliuočių medynuose tikėtina bus:  

• eglynuose ankstyvame amžiuje suformavus 1100–1200 vnt./ha pradinį tankumą 

ir  32–35 augimo metais atlikus ugdymą,  

• pušynuose ankstyvame amžiuje suformavus 2000–2400 vnt./ha pradinį tankumą 

ir atlikus  du ugdomuosius kirtimus 15 ir 34 augimo metais. 
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PRIEDAI  

1 priedas. Paprastosios pušies ir Paprastosios eglės vidutinis medžio aukštis (H), vidutinis 

skersmuo krūtinės aukštyje (DBH) ir procentinis šakų ploto dalis 0–6 metrų rąsto paviršiaus plote (Brarea) 

skirtingo pradinio medyno tankumo variantuose. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos šalia vidutinės 

vertės ir standartinių paklaidų, rodo statistiškai reikšmingus H, DBH ir Brarea skirtumus esant skirtingam 

medynų tankumui, kai p < 0,05 

Annex 1. Mean tree height (H), mean tree diameter at breast height (DBH) and percentage branch 

area from 0–6 meter log surface area (Brarea) of Scots pine and Norway spruce trees at sites with 

different stand densities. Different capital letters given next to the mean value and std. error show 

statistically significant differences for H, DBH and Brarea within each study site between different stand 

densities at p < 0.05 

 

 

 

Pradinis medyno tankumas 

Primary stand Density, 

trees ha−1 

H, m DBH, cm Brarea, % 

Pušynai Scots pine    

Tyrimo objektas Study site – 201  
5400 19,39±0.16  17,78±0.43 D 0.39±0.02 D 

3000 20,02±0.09  21,25±0.29 C 0.36±0.01 D 

2000 19,83±0.14  21,44±0.39 C 0.46±0.02 C 

1000 19,78±0.10  22,80±0.38 B 0.56±0.02 B 

600 19,67±0.15  25,00±0.49 A 0.74±0.03 A 

Tyrimo objektas Study site – 206  

8100 14,77±0,16  13,68±0,41 D 0,39±0.02 C 

4400 14,70±0,13  16,24±0,31 C 0,42±0.02 C 
2400 14,34±0,14  16,82±0,40 C 0,56±0.02 B 

1200 14,54±0,22  18,37±0,45 B 0,61±0.02 B 

600 13,97±0,13  20,88±0,42 A 0,84±0.03 A 

Eglynai Norway spruce  

Tyrimo objektas Study site – 202   
4038 19.12±0.19 D 15.03±0.31 D 0.17±0.01 E 

3100 21.09±0.16 B 19.81±0.28 C 0.22±0.01 D 
2100 20.57±0.18 C 20.00±0.30 C 0.27±0.01 C 

1100 22.19±0.15 A 22.64±0.40 B  0.31±0.01 B 

500 22.18±0.17 A 28.05±0.44 A 0.45±0.02 A 
Tyrimo objektas Study site – 203   

2947 18.10±0.43B 16.19±0.64 C 0.28±0.02 B 
2200 19.20±0.24 A 18.91±0.51 B 0.31±0.02 B 

1200 19.09±0.28 A 20.56±0.72 B  0.38±0.02 A 

600 18.72±0.31 AB 22.79±0.73 A 0.44±0.02 A 
Tyrimo objektas Study site – 204   

4118 20.97±0.22 B 17.90±0.48 D  0.22±0.01 C 
3000 22.19±0.23 A 22.66±0.48 C  0.18±0.01 D 

2000 22.22±0.17 A 26.65±0.52 B  0.21±0.01 C 
1200 21.79±0.17 A 25.54±0.44 B  0.26±0.01 B 

600 22.22±0.21 A 28.84±0.47 A 0.38±0.01 A 

Tyrimo objektas Study site – 205   

5196 22.30±0.34 B 21.28±0.78 C 0.13±0.01 C 

2300 23.73±0.24 A 24.41±0.51 B  0.28±0.02 B 
1200 23.72±0.25 A 24.46±0.59 B 0.32±0.03 B 

600 22.94±0.22 AB 29.15±0.57 A 0.38±0.02 A 
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2 priedas. Vidutinės šakų parametrų vertės dviejose paprastosios pušies ir keturiose paprastosios 

eglės tyrimo objektuose. Skirtingos didžiosios raidės, pateiktos šalia vidutinės vertės, rodo statistiškai 

reikšmingus stiebo ir šakos parametrų skirtumus kiekviename tyrimo objekte tarp skirtingų pradinio 

tankumo variantų, kai p <0,05. Nėra raidės –nėra reikšmingų skirtumų 

Annex 2. Mean values of branch parameters in four Norway spruce study sites. Different capital 

letters given next to the mean value show statistically significant differences for each stem and branch 

parameter within each study site between different stand densities at p<0.05; no letters – no significant 

differences 

Pradinis 

medyno 

tankumas 

Stand 

Density, 

Trees ha−1 

 

Nbr0-6* Dbr0-6, cm Dbr0-3, cm Dbr3-6, cm Hlb, m Hdb, m 

 Pušynai Scots pine 

 Tyrimo objektas Study Site – 201 
5400  47.57±1.07 

C 

1.78±0.03 

E 

1.60±0.03 

D 

1.96±0.04 

E 

13.93±0.13 

C 

0.37±0.05 

3000  47.38±0.98 

B 

1.92±0.03 

D 

1.69±0.03 

C 

2.15±0.04 

D 

13.49±0.11 

B 

0.33±0.03 

2000  51.61±1.15 

B 

2.06±0.04 

C 

1.76±0.03 

B 

2.36±0.05 

C 

13.15±0.12 

B 

0.30±0.02 

1000  51.85±0.97 

A 

2.33±0.04 

B 

2.07±0.04A

B 

2.59±0.05 

B 

13.09±0.13 

B 

0.31±0.02 

600  56.03±0.86 

A 

2.61±0.05 

A 

2.43±0.05 

A 

2.80±0.06 

A 

11.71±0.15 

A 

0.31±0.02 

 Tyrimo objektas Study Site – 206 

8100  47.90±1.03 

D 

1.58±0.03 

E 

1.46±0.03 

D 

1.70±0.04 

E 

8.52±0.15 

C 

0.20±0.02 

4400  51.63±1.16 

C 

1.75±0.03 

D 

1.56±0.03 

C 

1.93±0.04 

D 

7.68±0.16 

B 

0.20±0.01 

2400  56.45±0.96 

C 

1.93±0.04 

C 

1.74±0.04 

B 

2.14±0.05 

C 

6.93±0.14 

B 

0.19±0.01 

1200  56.81±0.95 

B 

2.09±0.04 

B 

1.90±0.04 

A 

2.32±0.05 

B 

7.17±0.14 

B 

0.18±0.01 

600  61.89±1.04 

A 

2.45±0.05 

A 

2.25±0.05 

A 

2.70±0.05 

A 

5.62±0.16 

A 

0.18±0.01 

 Eglynai Norway spruce 

 Tyrimo objektas Study Site – 202  
4038  44.63±1.91 

E 

1.22±0.01 

D 

1.14±0.01 

D 

1.29±0.02 

D 

11.90±0.14 

D 

0.43±0.07 

B 
3100  59.85±2.04 

D 

1.37±0.02 

C 

1.24±0.02 

C 

1.48±0.02 

C 

11.32±0.19 

C 

0.29±0.03 

AB 
2100  67.60±1.82 

C 

1.42±0.02 

BC 

1.29±0.02 

C 

1.58±0.02 

B 

10.56±0.21 

B 

0.29±0.13 

AB 
1100  84.25±2.48 

B 

1.45±0.02 

B 

1.36±0.02 

B 

1.58±0.03 

B 

12.11±0.16 

D 

0.16±0.02 

A 
500  90.87±2.60 

A 

1.84±0.03 

A 

1.69±0.03 

A 

2.05±0.04 

A  

9.89±0.19 

A 

0.09±0.01 

A 
 Tyrimo objektas Study Site – 203  

2947  62.87±3.40 

B 

1.34±0.03 

D 

1.28±0.03 

C 

1.40±0.04 

C 

8.94±0.34 

C 

0.37±0.06 

B 
2200  70.83±2.96 

B 

1.45±0.02 

C 

1.35±0.02 

C 

1.59±0.03 

B 

8.00±0.21 

B 

0.24±0.03 

A 
1200  81.67±4.63 

A 

1.56±0.03 

B 

1.46±0.03 

B 

1.69±0.04 

B 

7.73±0.32 

B 

0.22±0.03 

A 
600  83.90±3.56 

A 

1.72±0.05 

A 

1.58±0.05 

A 

1.90±0.06 

A 

4.66±0.26 

A 

0.21±0.03 

A 
 Tyrimo objektas Study Site – 204   
4118  59.47±2.65 

D 

1.29±0.02 

D 

1.19±0.01 

D 

1.40±0.03 

C 

12.64±0.17 

D 

0.27±0.05 

B 
3000  56.28±1.54 

CD 

1.33±0.02 

D 

1.21±0.01 

D 

1.47±0.02 

C 

10.95±0.29 

C 

0.27±0.03 

B 
2000  64.35±1.59 

C 

1.47±0.02 

C 

1.27±0.01 

C 

1.67±0.03 

B 

9.91±0.27 

B 

0.26±0.04 

B 
1200  71.07±1.93 

B 

1.53±0.02 

B 

1.34±0.01 

B 

1.73±0.02 

B 

9.20±0.25 

A 

0.24±0.02 

AB 
600  81.82±1.84 

A 

1.82±0.02 

A 

1.59±0.02 

A 

2.11±0.04 

A 

8.65±0.26 

A 

0.16±0.02 

A 
 Tyrimo objektas Study Site – 205  

5196  43.63±4.28 

C 

1.25±0.03 

D 

1.08±0.04 

D 

1.34±0.04 

C 

11.84±0.50 

B 

0.86±0.18 

B 
2300  78.93±3.49 

B 

1.47±0.02 

C 

1.29±0.02 

C 

1.67±0.04 

B 

12.72±0.21 

B 

0.19±0.04 

A 
1200  81.00±3.90 

B 

1.56±0.02 

B 

1.37±0.02 

B 

1.75±0.04 

B 

12.65±0.30 

B 

0.15±0.02 

A 
600  92.40±2.91 

A 

1.72±0.04 

A 

1.46±0.03 

A 

2.00±0.06 

A 

10.56±0.26 

A 

0.16±0.02 

A 
*Nbr0-6, šakų skaičius 0–6 m rąste nuo šaknies kaklelio; Dbr0-6, vidutinis šakos skersmuo 0–6 m rąste; Dbr0-3, 

šakos skersmuo 0–3 m rąste; Dbr3-6, šakos skersmuo 3–6 m rąste; Hlb, žemiausios gyvos šakos aukštis; Hdb, 

žemiausios negyvos šakos aukštis.  

*Nbr0-6, number of branches in 0–6 m log from root collar; Dbr0-6, diameter in 0–6 m log; Dbr0-3, diameter in 

0–3 m log; Dbr3-6, diameter in 3–6 m log; Hlb, height of the lowest live branch; Hdb, height of the lowest dead 

branch. 
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3 priedas. Pagrindinės tiriamų medžių antžeminei biomasei nustatyti bendros charakteristikos 

Annex 3. The main characteristics for the determination of the aboveground biomass of the studied 

trees  

Me-

džio 

Nr. 

Tree 

no. 

Pradinis 

medyno 

tankumas, 

Primary 

stand 

densit 

trees ha-1 

DBH, 

cm 
H, m Hlb, m 

Sausa masė Dry mass, kg 

Sausos 

šakos 

Dry 

branches 

Spyliai 

Needles 

Žalios 

šakos be 

spyglių 

Green 

branches 

without 

needles 

Kan-

korė-

žiai 

Cones 

Visa laja 

Whole 

crown 

Stiebas 

su žieve 
Stem 

with bark 

Paprastoji pušis Scots pine 

P1 8125 13,9 16,05 8,3 4,098 2,709 7,357 0,310 14,474 51,916 

P2 8125 12,6 15,5 9,8 2,687 3,066 4,179 0,801 10,733 46,387 

P3 8125 13,2 14,8 9,0 2,250 3,058 5,087 0,450 10,845 47,716 

P4 4400 15,5 16,0 9,2 6,125 3,930 6,834 0,125 17,014 66,943 

P5 4400 16,1 14,4 7,8 7,394 5,061 12,145 0,000 24,600 66,629 

P6 4400 16,8 15,1 7,9 8,204 5,298 13,984 1,144 28,630 78,984 

P7 2400 17,5 15,9 8,9 9,298 4,663 10,600 1,120 25,681 91,235 

P8 2400 17,4 16,0 8,9 6,161 7,330 11,320 0,619 25,430 82,908 

P9 2400 18,1 14,8 8,5 9,770 3,436 7,965 0,508 21,679 77,894 

P10 1200 19,3 15,9 7,4 13,425 8,939 22,932 1,735 47,031 118,001 

P11 1200 19,2 15,0 8,4 11,155 6,429 13,373 0,151 31,108 95,245 

P12 1200 18,1 14,8 6,9 11,978 8,172 26,178 0,974 47,302 94,470 

P13 600 21,4 14,2 6,3 23,389 9,531 33,92 2,552 69,392 116,478 

P14 600 22,3 15,8 7,4 16,276 8,862 31,886 0,078 57,102 122,756 

P15 600 23,3 16,9 7,8 25,474 9,462 35,359 1,883 72,178 131,538 

Paprastoji eglė Norway spruce 

E1 4038 15,45 18,7 12,9 7,444 5,884 5,171 0,088 18,587 81,851 

E2 4038 15,05 17,7 11,9 7,127 5,478 4,821 0,146 17,572 65,386 

E3 4038 15,3 19,9 13,2 7,525 5,218 7,579 2,289 22,611 89,175 

E4 3100 19,7 21,5 13,5 10,571 12,414 13,073 1,600 37,658 155,034 

E5 3100 19,5 22,2 12,2 8,138 16,550 16,008 0,285 40,981 142,144 

E6 3100 20,1 21,6 12,2 16,282 15,625 15,026 0,000 46,933 133,621 

E7 2100 20,85 21,8 13,1 16,346 14,438 16,934 1,450 49,168 144,509 

E8 2100 21,6 21,5 11,4 15,966 19,172 22,707 4,647 62,492 191,601 

E9 2100 21,0 22,0 12,5 11,938 15,823 19,302 0,103 47,166 175,288 

E10 1100 21,9 23,7 12,8 29,150 15,040 24,503 1,977 70,670 173,770 

E11 1100 22,65 21,8 13,2 32,839 12,188 21,163 1,487 67,677 175,218 

E12 1100 23,15 22,7 13,2 23,800 13,523 20,784 4,299 62,406 181,024 

E13 500 28,65 23,7 9,8 41,246 45,474 61,633 7,544 155,897 300,159 

E14 500 30,4 23,8 9,3 27,072 30,136 65,455 0,086 122,749 354,341 

E15 500 28,55 22,4 9,8 29,740 31,064 33,951 0,900 95,655 260,894 
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4 priedas. Tyrimo objekto Nr. 201 dirvožemio profilis 

Annex 4. Soil profile of Research object No. 201 

  
Koordinatė X: 562945 

Koordinatė Y: 6032418 

Aukštis virš jūros l.: 129 m 

VĮVMU reg. padalinys: Varėnos 

Buvusi urėdija: Valkininkų 

Girininkija: Pirčiupių 

Kvartalo Nr.: 519 

Sklypo Nr.: 1 

Medyno sudėtis: 10P 

Medyno amžius: 37 m.  

Dirvodarinė uoliena: 

fliuvioglacialinis smėlis 

Karbonatų slūgsojimo gylis: 232 cm 

Gruntinio vandens gylis: >300 cm 

Miško augavietės tipas: Ncl  

Miško tipas: ox 

 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-

UNESCO dirvožemių klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Dystric ARENOSOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Nepasotintas paprastasis SMĖLŽEMIS 

(Dystri-Haplic ARENOSOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm Spalva (drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -3 -2 10YR 4/4 - - 

OFH -2 0 10YR 3/3 - - 

Ap 0 27 10YR 3/3 s1 Bestruktūrė 
B1 27 49 7.5YR 4/6 s Bestruktūrė 
B2 49 70 7.5YR 4/4 s Bestruktūrė 

B3 70 108 
10YR 6/4 
7.5YR 4/4 

s Bestruktūrė 

B4 108 140 
7.5YR 5/4 
7.5YR 4/4 

s Bestruktūrė 

B5 140 165 
10YR 7/2 
7.5YR 4/4 

s Bestruktūrė 

B6 165 190 
10YR 6/4 
10YR 3/2 

s Bestruktūrė 

C 190 210 10YR 7/2 s Bestruktūrė 
*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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5 priedas. Tyrimo objekto Nr. 202 dirvožemio profilis 

Annex 5. Soil profile of Research object No. 202  

Koordinatė X: 571209 

Koordinatė Y: 6061306 

Aukštis virš jūros l.: 128 m 

VĮVMU reg. padalinys: Nemenčinės 

Buvusi urėdija: Vilniaus 

Girininkija: Dūkštų 

Kvartalo Nr.: 226 

Sklypo Nr.: 10 

Medyno sudėtis: 10E 

Medyno amžius: 38 m.  

Dirvodarinė uoliena: moreninis 

priemolis ant fliuvioglacialainio 

smėlio 

Karbonatų slūgsojimo gylis: 210 cm 

Gruntinio vandens gylis: >300 cm 

Miško augavietės tipas: Ncp  

Miško tipas: ox 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-UNESCO 

dirvožemių klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Dystric PLANOSOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Sekliai nepasotintas PALVAŽEMIS 

(Epidystric PLANASOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm Spalva (drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -2 -1 10YR 4/4 - - 

OFH -1 0 10YR 4/3 - - 

Ap 0 38 7.5YR 3/3 p1 Trupininė 
B1 38 90 7.5YR 4/4 p2 Blokiška 
B2 90 105 7.5YR 4/6 p1 Trupininė 
2B1 105 117 7.5YR 5/8 ps Trupininė 
2B2 117 162 10YR 7/4 s Bestruktūrė 
2C 162 210 10YR 7/3 s Bestruktūrė 
2Ck 210 220 10YR 7/3 s Bestruktūrė 

*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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6 priedas. Tyrimo objekto Nr. 203 dirvožemio profilis 

Annex 6. Soil profile of Research object No. 203  

Koordinatė X: 484568 

Koordinatė Y: 6195982 

Aukštis virš jūros l.: 88 m 

VĮVMU reg. padalinys: Joniškio 

Buvusi urėdija: Pakruojo 

Girininkija: Rozalimo 

Kvartalo Nr.: 36 

Sklypo Nr.: 4 

Medyno sudėtis: 10E 

Medyno amžius: 39 m.  

Dirvodarinė uoliena: moreninis 

priemolis 

Karbonatų slūgsojimo gylis: 43 cm 

Gruntinio vandens gylis: >200 cm 

Miško augavietės tipas: Nds  

Miško tipas: hox 

 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-UNESCO 

dirvožemių klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Calcic LUVISOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Paprastas karbonatingasis IŠPLAUTŽEMIS 

(Hapli-Calc(ar)ic LUVISOL) 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm Spalva (drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -4 -3 10YR 4/4 - - 

OFH -3 0 10YR 4/3 - - 

Ap 0 20 10YR 4/2 p Trupininė 
El 20 24(29) 10YR 6/2 p Trupininė 
Bt 24 43(48) 10YR 4/6 p1 Plokštiška 

Bk(g) 43 78 
7.5YR 5/6 

GLEY1 7/10Y 
p1 Plokštiška 

Bk 78 109 7.5YR 5/6 p1 Plokštiška 
Ck 109 142 5YR 4/6 p1 Plokštiška 
*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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7 priedas. Tyrimo objekto Nr. 204 dirvožemio profilis 

Annex 7. Soil profile of Research object No. 204  

Koordinatė X: 341459 

Koordinatė Y: 6191166 

Aukštis virš jūros l.: 80 m 

VĮVMU reg. padalinys: Kretingos 

Buvusi urėdija: Kretingos 

Girininkija: Mykoliškių 

Kvartalo Nr.: 53 

Sklypo Nr.: 15 

Medyno sudėtis: 10E 

Medyno amžius: 43 m.  

Dirvodarinė uoliena: moreninis 

priemolis 

Karbonatų slūgsojimo gylis: 60 cm 

Gruntinio vandens gylis: >200 cm 

Miško augavietės tipas: Nds  

Miško tipas: hox 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-UNESCO 

dirvožemių klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Calcic LUVISOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Paprastas karbonatingasis IŠPLAUTŽEMIS 

(Hapli-Calc(ar)ic LUVISOL) 

 

 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm Spalva (drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -2 -1 10YR 4/4 - - 

OFH -1 0 10YR 4/2 - - 

Ap 0 30 10YR 4/2 p Trupininė 
El 30 45 10YR  p Trupininė 

Bt 45 60 
10YR  GLEY1 

7/10Y 
p1 Plokštiška 

Bk 60 80 
7.5YR 5/6 

 
p1 Plokštiška 

*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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8 priedas. Tyrimo objekto Nr. 205 dirvožemio profilis 

Annex 8. Soil profile of Research object No. 205  

Koordinatė X: 358683 

Koordinatė Y: 6184217 

Aukštis virš jūros l.: 122 m 

VĮVMU reg. padalinys: Rietavo 

Buvusi urėdija: Telšių 

Girininkija: Mostaičių 

Kvartalo Nr.: 16; 17 

Sklypo Nr.: 34; 2 

Medyno sudėtis: 10E 

Medyno amžius: 36 m.  

Dirvodarinė uoliena: moreninis 

priemolis 

Karbonatų slūgsojimo gylis: >200 cm 

Gruntinio vandens gylis: >200 cm 

Miško augavietės tipas: Ncs  

Miško tipas: ox 

 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-UNESCO 

dirvožemių klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Haplic LUVISOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Tipingas paprastasis IŠPLAUTŽEMIS 

(Orthi-Haplic LUVISOL) 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm 
Spalva 

(drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -3 -2 10YR 4/4 - - 

OFH -2 0 10YR 4/3 - - 

Ap 0 21 10YR 4/3 ps Trupininė 
B 21 43 10YR 5/6  ps Trupininė 

BtEl(g) 43 70(80) 
7.5YR 5/4 
10YR 7/2  

p Grumstiška 

ElBtg 70 87(90) 
10YR 7/3 
7.5YR 5/4 

ps Trupininė 

Bt 87 109 7.5YR 4/6 p1 Plytiška 
C 109 163 7.5YR 4/4 p Plytiška 

*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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9 priedas. Tyrimo objekto Nr. 206 dirvožemio profilis 

Annex 9. Soil profile of Research object No. 206  

Koordinatė X: 387029 

Koordinatė Y: 6108252 

Aukštis virš jūros l.: 21 m 

VĮVMU reg. padalinys: Jurbarko 

Buvusi urėdija: Jurbarko 

Girininkija: Mociškių 

Kvartalo Nr.: 29 

Sklypo Nr.: 3 

Medyno sudėtis: 10P 

Medyno amžius: 31 m.  

Dirvodarinė uoliena: limnoglacialinis 

smėlis 

Karbonatų slūgsojimo gylis: >300 cm 

Gruntinio vandens gylis: >300 cm 

Miško augavietės tipas: Nbl  

Miško tipas: vm 

 

 

 
DIRVOŽEMIO PROFILIS 

 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal FAO-UNESCO dirvožemių 

klasifikaciją (WRB, 2014): 

 

Albic ARENOSOL 
 

Dirvožemio pavadinimas pagal Lietuvos dirvožemių 

klasifikaciją (LTDK-99): 

 

Paprastas pajaurėjęs SMĖLŽEMIS 

(Hapli-Albic ARENOSOL) 

 

 

 

 

Horizontai Gylis, cm 
Spalva 

(drėgno) 
Granul. 
sudėtis* Struktūra 

OL -3 -2 10YR 4/4 - - 

OFH -2 0 10YR 3/4 - - 

AE 0 2 10YR 4/2 s Bestruktūrė 
B1 2 10 5YR 3/4  s Bestruktūrė 
B2 10 27 7.5YR 5/5 s Bestruktūrė 
B3 27 61) 7.5YR 5/6 s Bestruktūrė 

B(g) 61 160 
10YR 5/4 
10YR 7/2 

s Bestruktūrė 

C(g) 160 205 
10YR 5/4 
10YR 7/2 

s Bestruktūrė 

*- nustatyta organoleptiniu metodu 
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10 priedas. Dirvožemių genetinių horizontų granuliometrinė sudėtis  

Annex 10. Granulometric composition of soil genetic horizons 

Tyrimo 

objektas 

Research 

object 

Dirvožemio 

genetinis 

horizontas 

Soil genetic 

horizon 

Gylis  

Dept, cm 

Granuliometrinės sudėties frakcijos 

Fractions of granulometric 

composition 

Granuliometri

nės sudėties 

klasė  

Class of 

granulometric 

composition 

(ICP-Forest)*  

smėlis 

sand, % 

dulkės 

dust, % 

molis 

clay, % 

Pušynai 

201 Ap 10 - 20 83,6 13,2 3,2 LS 

B1 30-40 90,3 6,4 3,3 S 

B2 50-60 97,9 1,4 0,7 S 

B4 120-130 98,3 0,9 0,8 S 

C 190-200 99,6 0,2 0,2 S 

206 AE, B1 0-10 94,2 3,9 1,9 S 

B2 10 - 20 98,3 1,0 0,7 S 

B3 40-50 99,0 0,6 0,4 S 

Bg 100-110 98,8 0,7 0,5 S 

Cg 190-200 98,9 0,8 0,3 S 

Eglynai 

202 Ap  10 - 20 62,0 28,7 9,3 SL 

B1 50-60 53,2 37,0 9,8 L 

B2 90-100 75,1 15,9 9,0 SL 

2B1 105-115 95,2 1,5 3,3 S 

2B2 130-140 98,1 1,5 0,4 S 

2C 190-200 99,0 0,7 0,3 S 

203 A 0-10 63,0 26,0 11,0 SL 

El 20-24 62,0 26,0 12,0 SL 

Bt 30-40 59,2 20,6 20,2 SCL 

Bk(g) 60-70 61,8 25,3 12,9 SL 

Bk 90-100 60,9 26,8 12,3 SL 

Ck 130-140 59,2 27,2 13,6 SL 

204 Ap 0-30 41,2 44,2 14,6 L 

El 30-45 42,7 43,8 13,5 L 

Bt 45-60 48,6 33,5 17,9 L 

Bk >60 41,1 44,6 14,3 L 

205 Ap 0-10 64,3 28,7 7,0 SL 

B 20-30 71,5 20,3 8,2 SL 

Bt El(g) 50-60 63,5 22,5 14,0 SL 

El Bt 70-80 85,1 7,6 7,3 LS 

Bt 90-100 80,7 7,5 11,8 SL 

C 140-150 62,2 21,1 16,7 SL 

*- https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8952131501?profile=original 
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11 priedas. Azoto ir anglies kiekiai dirvožemyje  

Annex 11. Nitrogen and carbon content in soil 

Tyrimo 

objektas 

Research 

object 

Gylis 

Dept, 

cm 

Dirvožemio jungtinių ėminių vidutiniai duomenys 

Average data of combined soil samples 

N(n+n) N(a) N(m) N(b) C(o) C(n) C(b) 

mg/kg t/ha mg/kg t/ha mg/kg t/ha % t/ha % t/ha % t/ha % t/ha 

Pušynai 

201 0-10 0,47 0,00 1,32 0,00 1,79 0,00 0,11 1,37 0,94 11,83 0,05 0,59 0,99 12,41 

10-20 0,53 0,00 0,92 0,00 1,46 0,00 0,08 1,05 0,70 9,29 0,04 0,53 0,74 9,82 

20-40 0,66 0,00 0,77 0,00 1,43 0,00 0,06 1,59 0,61 17,31 0,03 0,94 0,65 18,25 

206 0-10 0,01 0,00 1,64 0,00 1,65 0,00 0,06 0,80 1,29 16,01 0,05 0,62 1,34 16,62 

10-20 0,00 0,00 1,65 0,00 1,65 0,00 0,06 0,86 0,73 9,98 0,05 0,64 0,78 10,62 

20-40 0,00 0,00 1,31 0,00 1,31 0,00 0,04 1,27 0,35 10,14 0,03 0,87 0,38 11,01 

Eglynai 

202 0-10 0,30 0,00 1,59 0,00 1,89 0,00 0,08 0,92 1,17 13,56 0,08 0,93 1,25 14,49 

10-20 0,37 0,00 1,28 0,00 1,65 0,00 0,07 0,98 0,71 9,38 0,03 0,39 0,74 9,78 

20-40 0,41 0,00 1,00 0,00 1,41 0,00 0,06 1,66 0,56 14,88 0,02 0,53 0,58 15,41 

203 0-10 0,00 0,00 2,49 0,00 2,49 0,00 0,20 1,47 2,78 20,49 0,16 1,15 2,94 21,65 

10-20 0,24 0,00 2,13 0,00 2,37 0,00 0,12 1,12 1,44 13,99 0,09 0,87 1,53 14,86 

20-40 0,21 0,00 1,65 0,00 1,86 0,00 0,06 1,17 0,55 10,95 0,03 0,67 0,58 11,62 

204 0-10 15,79 0,01 57,87 0,04 73,67 0,05 0,19 1,31 2,21 15,24 0,11 0,76 2,32 15,99 

10-20 10,11 0,01 49,06 0,04 59,17 0,05 0,12 0,95 1,32 10,15 0,06 0,44 1,38 10,59 

20-40 2,40 0,00 49,32 0,08 51,72 0,08 0,10 1,54 0,57 8,85 0,03 0,42 0,59 9,26 

205 0-10 1,65 0,00 20,25 0,02 21,90 0,02 0,22 2,15 2,63 25,39 0,23 2,25 2,86 27,64 

10-20 10,19 0,01 22,86 0,02 33,05 0,03 0,14 1,40 1,52 15,77 0,12 1,24 1,64 17,01 

20-40 0,78 0,00 12,43 0,03 13,21 0,03 0,13 3,14 0,95 22,25 0,07 1,64 1,02 23,89 

 

 
12 priedas. Dirvožemio pH ir kalcio, magnio, fosforo bei kalio kiekiai dirvožemyje 

Annex 12. Soil pH and the amounts of calcium, magnesium, phosphorus and potassium in the soil 

Tyrimo 

objektas 

Research 

object 

Gylis 

Dept, 

cm 

Dirvožemio jungtinių ėminių vidutiniai duomenys  

Average data of combined soil samples 

pH(KCl) 
Ca Mg P(j) K(j) 

mg/kg t/ha mg/kg t/ha mg/kg t/ha mg/kg t/ha 

Pušynai 

201 0-10 4,13 349,00 0,44 63,47 0,08 91,33 0,11 39,33 0,05 

10-20 4,33 307,00 0,41 51,07 0,07 85,67 0,11 28,00 0,04 

20-40 4,67 469,33 1,32 68,40 0,19 111,33 0,31 26,67 0,08 

206 0-10 3,93 292,33 0,36 75,20 0,09 101,33 0,13 19,67 0,02 

10-20 4,33 201,67 0,27 53,13 0,07 89,67 0,12 13,67 0,02 

20-40 4,43 129,33 0,37 34,47 0,10 58,67 0,17 9,67 0,03 

Eglynai 

202 0-10 3,90 284,33 0,33 65,60 0,08 159,33 0,19 48,00 0,06 

10-20 4,23 287,33 0,38 58,27 0,08 138,00 0,18 40,33 0,05 

20-40 4,33 391,33 1,05 59,27 0,16 100,67 0,27 37,00 0,10 

203 0-10 3,77 848,67 0,63 174,67 0,13 12,67 0,01 51,67 0,04 

10-20 4,27 736,00 0,71 143,33 0,14 14,00 0,01 31,67 0,03 

20-40 4,77 836,00 1,67 162,00 0,32 18,33 0,04 38,67 0,08 

204 0-10 4,53 579,33 0,40 128,20 0,09 37,67 0,03 131,67 0,09 

10-20 4,67 476,33 0,37 82,20 0,06 29,67 0,02 103,00 0,08 

20-40 4,43 529,67 0,83 84,73 0,13 23,00 0,04 79,00 0,12 

205 0-10 3,93 326,67 0,32 57,93 0,06 14,33 0,01 64,67 0,06 

10-20 4,47 562,67 0,58 87,87 0,09 55,00 0,06 106,67 0,11 

20-40 4,33 456,00 1,07 71,50 0,17 6,33 0,01 47,00 0,11 

 

 
 



111 

PASKELBTŲ PUBLIKACIJŲ ATSPAUDAI  

 

 



112 
 



113 
 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 

 



126 

 



127 

 



128 



129 



130 



131 



132 



133 



134 



135 

 



136 

 

 



137 

SUMMARY OF THE DOCTORAL DISSERTATION  

Introduction  

Perpetually changing ecological and economic factors create a demand to review and 

improve the technology of stand production. It is crucial to not solely rely on stand 

productibility, sustainability and environmental resistance, but also consider if the quality of the 

wood grown meets today's economic needs and quality requirements. In the context of climate 

change, a lot of attention is directed at carbon sequestration and conservation in wood and wood 

products. This has increased the demand for high-quality sawn wood that can be used for 

durable structures. As a result, competition in the round and sawn timber markets has re-

established. 

Sawn timber products of the coniferous trees are of particular importance to the 

construction sector. The continuous development of the construction sector is therefore 

increasing the demand for said products not only in terms of quantity but also quality. One of 

the main goals of the early Scots pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies L. Karst) 

stand development in Lithuania and other countries was to cultivate trees of the finest 

productivity and timber volume. However, in today's forestry practice, the aim is not merely the 

search for the increase in stand productivity, but also the compatibility of stand overall 

production and wood quality. Properties such as stem straightness and the absence of branch 

defects (Haapanen et al., 1997; Hannrup et al., 2004; Berlin et al., 2010), as well as tree stem 

diameter, branching, and wood density, have the greatest known influence on wood quality. 

These traits have been found to be mostly affected by planting material genetics, initial planting 

density, as well as the intensity and frequency of intermediate cuttings (Kärkkäinen, 1984; Zobel 

& Jett, 1995; Gerendiain et al., 2008). 

The objective of managing the factors which affect the wood  quality has arisen a long time 

ago, and nowadays it has become even more necessary than before (Klang, 1999). The quality 

of wood can be affected by the chosen location of afforestation, soil preparation, choice of 

planting material, initial planting density and planting quality. Tree growth environment, i.e., 

stand density, soil fertility, moisture regime, and climate conditions affect tree competition and 

the quality of future wood. Thinning methods directly and indirectly affect the quality of wood 

through the tree crowns and root microenvironment (Zobel & van Buijtenen, 1989; Ikonen et al., 

2009) as well as ensure the sustainability of stands with desirable quality characteristics (Klang, 

1999; Fahlvik, 2005). 

In Lithuania, Scots pine and Norway spruce stands are the most common conifers, and 

therefore are the main source of sawn timber both in the local and export markets. According to 
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the State Service of Forestry, Scots pine stands account for almost 35% and Norway spruce 

stands for 21% of the country's whole forest area (Lithuania, 2021). In the Baltic States, 

including Lithuania, few studies have been performed analysing the dependence of the 

properties of spruce and pine stems on stand density (Kuliešis & Saladis, 1998; Pape, 1999; 

Malinen et al., 2005; Šilinskas et al., 2020) , therefore, it is crucial to continue this complex 

research and examine the impact of stand density on the productivity of the above mentioned 

tree species, the biomass accumulated in them and the quality of tree stems, as well as the 

prevalence of wood defects and tree diseases. 

Research hypothesis 

The initial density of the stand and early fellings impact both the properties of the 

coniferous tree: tree height, diameter, branch thickness and vitality, and the characteristics of the 

stand: productivity, stocking level and can determine the quality of production. 

The aim of the study - to evaluate the influence of different initial stand densities and early 

thinnings on the productivity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies 

L. Karst) stands, tree biomass and stem quality, as well as the prevalence of wood defects and 

tree diseases. 

Objectives: 

1. To analyse the impact of initial stand density and it’s changes on stand yield and 

productivity; 

2. To evaluate the dependence of tree stem branching , aboveground biomass and stem 

shape aon stand density; 

3. To determine the sanitary condition and the damage caused to them, grown in the 

research objects and to evaluate their intensity and distribution in the survey plots of different 

density; 

Defence statements: 

 The initial density of the stand and the intensity of educational felling directly influence 

not only the productivity of the stand and the main parameters of the tree, but also the 

qualitative parameters of the tree stems and the prevalence of wood defects and diseases. 

Novelty of scientific research, theoretical and practical significance 

For the first time in Lithuania, the influence of different initial densities and early thinnings 

on stand productivity, tree above-ground biomass, stem quality, and the prevalence of wood 

defects and tree diseases was comprehensively assessed in homogeneous stands of Scots pine 

and spruce according to soil conditions. Until now, there have been no specific statistics on the 

quality of wood in differently formed stands in Lithuania. 
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Approbation of the dissertation 

The results of the dissertation research have been published in two scientific articles in 

journals with a citation index, presented at three international conferences. 

Scope and structure of the dissertation: 

The dissertation consists of an introduction, literature review, research object and methods, 

research results and their discussion sections, the main conclusions of the work, 

recommendations, references. The research results are presented in 5 chapters. The references 

include 176 sources. The volume of the dissertation is 170 pages, the dissertation is illustrated 

with 16 tables and 46 figures. 



140 

RESEARCH OBJECT AND METHODOLOGY 

 

Research object - the experimental research objects of Scots pine (No. 201, No. 206) and 

Norway spruce (No. 202, No. 203, No. 204, No. 205), established in 1990-1992 (Table 1). 

 

Table 1. General information about selected study sites  

Research 

object 

Tree 

species 

Number 

of Study 

Plotsb 

Year of 

Establish- 

ment  

Site  

Area, 

ha 

Stand 

Age, 

Yrs 

Location 
 Latitude, 

Longitude 

Habitat 

characteristics 

201 
Scots 

pine 
2x5 1990 1.81 37 

Valkininkai 

Varėnos COU. 

54°25’29” 

24°58’12” 

agricultural 

land 

202 
Norway 

spruce 
2x5 1990 2.02 38 

Sudervė,  

Vilnius COU. 

54°68′31” 

25°10′42” 

agricultural 

land 

203 
Norway 

spruce 
1x4 1991 0.80 39 

Rozalimas, 

Pakruojis 

COU. 

55°89′78” 

23°75′39” 
forest land 

204 
Norway 

spruce 
2x5 1992 1.17 43 

Mikoliškės,  

Kretinga COU. 

55°82′88” 

21°46′92” 

agricultural 

land 

205 
Norway 

spruce 
1x4 1992 0.34 36 

Mostaičiai,  

Plungė COU. 

55°77′08” 

 

21°74′64” 

agricultural 

land 

206 
Scots 

pine 
2x5 1992 2.14 31 

Mociškiai, 

Jurbarko COU. 

55°05’20” 

22°13’47” 
forest land 

 

The standard test scheme provides 5 variants with two iterations and a different thinning 

program: no thinning – control (about 5000 trees ha-1 initial density variant); four-time thinning, 

until 2016 inclusively (about 3000 trees ha-1 initial density variant), three-time thinning (about 

2000 trees ha-1 initial density variant ), two-time thinning (about 1000 trees ha-1 initial density 

variant ), one-time thinning (about 600 trees ha-1 initial density variant.) (Table 1). In all 

research objects, except no. 203 and no. 205, 5 density variants with two repetitions and 

different growing modes were formed. Each tree density variant is represented by two plots with 

an area of 0.10–0.20 ha. In objects no. 203 and no. 205, due to their limited scope, four variants 

were formed without repetition. 

The objects of the research are located in six separate areas of Lithuania according to the 

natural, climatic and soil conditions most suitable for the cultivation of medium-productivity 

and highly productive pine and spruce stands. Trees in these objects of study have been 

monitored since their establishment and measured every 5 years. In accordance with the stand 

cultivation program (Table 2), the felling intensity was determined for each experimental variant 

over time, and the number of trees left after felling was controlled. 

The aim of the thinnings was to remove the smaller diameter trees, most deficient in the 

growth area and to ensure that the trees left to grow were as evenly distributed as possible. 
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Large branches, high stem branching (wolf tree), stem curvature, double  headersand mechanical 

stem damage were additional features which determined the felling a tree. 

Methodology for assessing the impact of stand density on stand yield and productivity. 

Height and diameter increments are used in the work to assess the potential yield of the site. The 

average stand height was determined according to the Lorey formula (formula 1), using the 

measured heights and the relative height as a function of relative diameter (Kuliešis 1993). 

          (1)
 

 

here: HM – tree height; RH – the dependence of the relative height on the relative diameter; 

RD – ratio of tree diameter to average stand diameter; a1, b1, c1, d – regression coefficients 

(Kuliešis 1993). 

Table 2. Stand thinning program. 

Research 

object, tree 

species 

Study 

plot 

Age of the thinning stand (A) and planned number of trees to be left (N), trees/ha 

1 2 3 4 5 6 

A N A N A N A N A N A N 

201  

Scots pine 

1–2   8 5416         

3–4   8 3000 15 1900 21 1200 34 900 50 650 

5–6   8 2000 15 1200   34 900 50 650 
7–8   8 1000     34 800 50 650 

9–10   8 600         

206  

Scots pine 

1–2 4 8125           

3–4 4 4400 8 2800 14 2100 27 1300 35 1000 50 650 

5–6 4 2400 8 1400   27 1000 35 800 50 650 
7–8 4 1200     27 900   50 650 

9–10 4 600           

202  

Norway 

spruce 

1–2   9 4038         

3–4   9 3100 15 1900 21 1200 34 1000 50 650 
5–6   9 2100 15 1200   34 900 50 650 

7–8   9 1100     34 900 50 650 

9–10   9 500         

204  

Norway 

spruce 

1–2   15 4118         

3–4   15 3000 20 1800 26 1200 39 800 50 650 
5–6   15 2000 20 1200 26 800   50 650 

7–8   15 1200   26 800   50 650 

9–10   15 600         

203  

Norway 

spruce 

1   11 2974         

5   11 2200 16 1200   35 900 50 650 
7   11 1200     35 900 50 650 

9   11 600         

205  

Norway 

spruce 

1   8 5196         

5   8 2300 13 1200   32 900 40 650 

7   8 1200     32 900 40 650 
9   8 600         

 

The volume of tree stems (formula 2) was determined individually for each tree as a 

function of tree diameter at 1.3 m height D, its height H and index of the stem shape ƒ  (Kuliešis 
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1993). The volume of stems of trees growing, dying and felling in the stand was determined 

separately for each variant of the research object. 

         (2)
 

The total yield of the stand was determined as the sum of the accumulated volume of tree 

stems growing in the stand, as well as the stem volume of all felled and dead trees during the 

whole analysed period. The increase in stem volume over a given period of time is defined as 

the difference between the end and beginning of the stand yield period. 

The height index HAB is used to assess the growth conditions (Kuliešis, 1993). The height 

index is determined from the average height (H) of the stand currently growing in the site (age 

A) and is expressed in absolute height at the reference age (100 years) (formula 3). 

      (3) 

here: 

bA
H – relative height (bA

H = 1+ b0 (A-AB) + b1 (A-AB)2 + b2 (A-AB)3 ); b0, b1, b2 – 

regression coefficients; A, AB – current and basic age (for conifers - 100 years); HA – average 

height in the current age; aH – is the coefficient describing the deviation of the growth in height 

under real conditions from the standard curve. 

Brarea was calculated to better estimate the number of branches in the lower 6 m log of the 

stem (formula 4) 

        (4) 

here: R – the radius of the lower base; r – the radius of the upper base; Dbr – branch 

diameter. 

Methodology for determining the stem shape and branching. For tree branching 

assessment, trees were selected using probabilistic systematic sampling.It means that there is a 

gap, or interval, between each selected unit in the sample. Once all the trees are numbered, we 

know their amount in the test variant. Dividing the number of trees by the number of samples 

we get a interval. After selecting the first tree, we select all the others according to the interval. 

A total of 30 trees were selected for each density variant of the study objects, as well as for the 

iterations. The following quality parameters of selected growing tree stems were measured 

during the study: total tree height, height of the lowest live and dead branches (m), tree diameter 

(cm) and diameter of each branch (cm) and branch whorl height (m) in the lower 6 m long log 

(hereinafter referred to as 0–6 meter log). Measurements were performed on all live and dead 

branches 10 mm or thicker in diameter. 
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The curvature of the stem was assessed visually for each tree in the stand, by scoring: 5 – 

totally straight stem; 4 – minor bend; 3 – bend or bends affecting final timber quality; 2 – severe 

bends or bends, resulting in poor timber quality; 1 – not useful for sawtimber because of bends. 

Measurements were performed during the time period of 15.09.2018 to 30.04.2019. 

Methodology for determination of above - ground tree biomass. The research was 

conducted at the objects no. 202 (38 m. Norway spruce) and no. 206 (31 m. Scots pine). A total 

of 15 model trees (3 trees from each density variant) were selected and felled in each of the 

mentioned study objects. The field work for the study of above-ground tree biomass was 

conducted during the time period of 01/09/2020 to 20/10/2020. 

The above-ground tree biomass methodology applied in this dissertation was adapted from 

the tree biomass research carried out at the Forest Institute in previous years (Mikšys et al., 

2007). For the model trees, the tree with the most recurring diameter in that test variant was 

selected from the buffer zone of the test object. The selected trees had to grow under the same 

density conditions as in the density variant it represented. 

The diameter of each branch in each whorl was measured as to determine the green branch 

biomass. One average branch was selected from each green branch whorl by diameter and 

length, cut down, measured, weighed, and packed for laboratory processing (drying). 

The dry branches between the middle of the trunk and the beginning of the crown were cut 

and weighed together (not by whorl). From them, an average branch was selected by diameter 

and length, weighed, and packed for drying in the laboratory. The mass of the dry branches 

between the root collar and the middle of the trunk was determined equivalently. 

The mass of the tree stem was determined by recording the mass of each of the 5 stem parts 

separately in the following order: from stump height to breast height (1.3 m); from breast height 

to mid below crown; from mid below crown to crown limit; from crown limit to mid crown; 

from mid crown to top. For laboratory analysis, five 5 cm thick sample discs were cut from each 

stem of the model tree (Figure1). 

 

Fig. 1. Sampling scheme for stem dry biomass 
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Samples of tree parts collected during the field work and delivered to the laboratory were 

prepared accordingly: needles and cones were separated from the branches; bark was separated 

from the stem samples. All samples were dried in drying cabinets (temperature +80ºC) until 

change in mass was no longer observed (Roseno, 1995). 

Finally, the mass of the felled tree was converted to dry weight based on the change in mass 

of the dried samples. 

The assessment of the sanitary condition and tree damage is performed according to the 

international ICP-Forests methodology (Eichhorn et al.), identify the location of the damage on 

the tree, describe the signs of damage, determine the factors that caused the damage and the 

intensity of the damage. Damage assessment was performed for all trees in the study. The 

assessment was performed in the period of 15.07.2019 to 15.10.2019. 

Soil studies were performed during field and laboratory testing. Field work was performed 

in the period from 01.08.2018 to 20.11.118. Soil profiles, up to 2 m deep, were uncovered and 

described for each research object, the names of the soil according to the Lithuanian soil 

classification LTDK-99 (Buidvydaitė et al., 2001) and the international classification (World 

Reference Base for Soil Resources 2014) were determined, the type of forest habitat was 

determined, soil samples from individual soil horizons were collected for granulometric 

analysis. In describing the soil profiles, the genetic horizons of the soil were distinguished, and 

their morphological characteristics were described: depth of deposition, colour (Munsell, 2000), 

granulometric composition (determined organoleptically), soil structure, moisture, inclusions 

and novelties. Depth of carbonate deposition was determined using 10% HCl solution. 

Connected/pooled samples were also collected at the study sites to determine soil density and 

perform chemical analysis. Connected samples of soil were collected from depths of 0–10 cm, 

10–20 cm, and 20–40 cm, each sample was collected for 3 iterations. Each soil connected 

sample was composed of soil samples taken from 10 different locations. 

Chemical soil analyses were performed at the LAMMC Agrochemical Research Laboratory 

in the period from 01.12.2018 to 01.03.2018. The determined parameters were: pHCaCl2, organic 

carbon (C), total nitrogen (N), mineral nitrogen (NH4-N ir NO3-N), mobile phosphorus (P2O5) 

and potassium (K2O) and ions of calcium (Ca2+) and magnesium (Mg2+), as well as 

granulometric soil composition by mechanical fraction of soil particles. 

Statistical data analysis 

The obtained data was analysed using Microsoft Excel and the statistical package SAS 9.4 

(SAS Institute Inc., NC, USA). To determine significant differences between different stand 

densities, a Duncan multiple range test was performed using ANOVA. 
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To assess the influence of branching on stem quality, Brarea model was created using SAS 

general linear models.  

 Brarea r = a0 + a1SD + a2H + a3DBH + a4Dbr0-3 + a5Dbr3-6 + a6Nbr0-3 +  

 + a7Nbr3-6 + a8Dmaxbr0-3 + a9Dmaxbr3-6 + ε    (5) 

here: a0 – displacement coefficient determined by the model; a1, a2,… an – parameter 

estimates; ε - random error; Brarea – percentage branch area from 0-6 meter log surface area; SD 

– stand density;  H – tree height; DBH – diameter at 1,3 m hight from root collar; Dbr0-3 – branch 

diameter in 0–3 meter log from root collar; Dbr3-6 – branch diameter in 3–6 meter log; Nbr0-3 – 

amount of branches in 0–3 meter log; Nbr3-6 – amount of branches in 3–6 meter log; Dmaxbr0-3 – 

diameter of the thickest branch in 0–3 meter log; Dmaxbr3-6 – diameter of the thickest branch in 3–

6 meter log. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Soil tests were conducted to determine whether the soil conditions of the individual study 

sites could be considered similar. Granulometric analysis showed that the lowest average clay 

(0.8%), dust (1.4%) fractions and the highest average sand (97.8%) fraction were found in the 

soil of the study object no. 206. The highest average fractions of clay (15.1%), dust (41.5%) and 

the lowest average fraction of sand (43.4%) were found in the soil of the study object no. 204 

(Fig. 2). 

 

Fig. 2. Granulometric composition of soils 

 

When assessing the granulometric composition of soils, it should be noted that soil fertility 

is highly dependent on the size of the dust and clay fractions. The higher the fraction of dust and 

clay, the more fertile the soil is considered. The dust and clay fractions of loamy soils are 

significantly higher than in sandy soils, and the sand fractions are highest in sandy soils. The 

detailed granulometric composition of the soils according to the soil genetic horizons is 

presented in Annex no. 10.  
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Examining the granulometric composition of sandy soil separately, it was found that the 

study object’s no. 201 soil contains higher fractions of clay (1.6%) and dust (4.4%) than the soil 

of the object no. 206. The soil of the research object no. 201 is therefore more fertile in terms of 

particle size distribution than that of test object no. 206. This is also confirmed and determined 

by the forest habitat types and forest types. 

Of the loamy soils, the smallest fractions of clay (5.4%) and dust (14.2%) were observed in 

the soil of the study object no. 202. It is the least fertile of all studied loamy soils - forest habitat 

type Ncp (also known as Ncl). 

The data of the chemical analyses of the studied soils are presented in Annex no. 11 and no. 

12. No significant differences in soil pH were observed. Depending on the depth, the pH of the 

soil varies between 3.77 and 4.77 and according to these indicators the soils are classified as 

acidic soils. No significant regularities were found in the analysis of calcium, magnesium, 

phosphorus, and potassium data. 

It is believed that the more total carbon and total nitrogen there is in the soil, the more 

fertile the soil is. Out of all of the studied objects, it was determined that the maximum amounts 

of total carbon (68.5 t/ha) and total nitrogen (6.7 t/ha) at the depth of 0–40 cm are found in the 

soil of the study object no. 205. (Figure 3 and Figure 4). 

  

Fig. 3. Average total carbon content, t / ha Fig. 4.  Average total nitrogen content, t / ha 

 

Stand height yield index Hab. The general growth conditions of the trees are very well 

reflected by the Hab yield index. To evaluate the growth conditions, the yield index Hab was 

calculated for each study object based on the average of the measured tree heights (Figure 5). 

According to this indicator, the best growth conditions are observed in the study objects no. 204 

and no. 205. Here the value of the yield index reaches 36. The lowest yield index in Norway 

spruce stands was determined in the research object no. 203 (value 32). In Scots pine forests at 

the research object no. 201 the yield index Hab is calculated at 33 and is higher than in the study 

object no. 206, where the value of the yield index is 31. 



147 

 

Fig. 5. Stand productivity indices Hab according to the height growth 

 

Examining the Scots pine forests separately, it was found that the growth conditions at the 

research object no. 201 are better than in object no. 206. This is primarily due to the better 

properties of the soil. Unsaturated ordinary sand (Dystri-Haplic Arenosol), previously used for 

agricultural purposes, has a thicker former arable mineral humus horizon, deeper carbonates, 

better granulometric composition (higher clay and dust fractions), forest habitat type Ncl. The 

changes in the average monthly temperature in both research objects no. 201 and no. 206 are 

similar, however, the research object no. 201 receives significantly more precipitation. All this 

leads to better growth conditions of Scots pine forests in the research object no. 201, as 

evidenced by the Hab yield index of 33. 

Among Norway spruce forests, the best growth conditions determined by the yield index 

Hab are found in the study objects no. 204 and no. 205. The soil of research object no. 205 with 

its granulometric composition (lower clay and dust fractions), has lower quality than the soil of 

study objects no. 203 and no. 204, in addition to this no carbonates were found in the soil and 

the site was classified under a lower forest habitat type (Ncs). However, it should be noted that 

this soil has been used for agriculture and that the highest levels of total carbon and total 

nitrogen have been found in this site. The productive spruce growth in research object no. 205 

was also significantly influenced by tillage before planting stands. Deep ploughing with 0.5 m 

high furrows has been applied here. Spruce seedlings were planted at the top of the furrow, thus 

ensuring the formation of an anchor root system rather than a superficial one. The lowest yield 

index Hab was determined for the spruce growing site no. 203, although here the granulometric 

composition of the soil in terms of mechanical particle ratio is one of the best. The amounts of 

total carbon and total nitrogen are quite high here compared to other research objects and the 

site is classified as forest habitat type Nds. However, this soil was not used for agriculture, was 

not intensively ploughed and fertilized, and spruce seedlings were planted after the felling of 

pioneer aspens and spruce trees. No statistically reliable differences between soil properties in 
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individual objects were found. Genetic traits may also play a role in the lower productivity of 

this stand, but they have not been considered in this study. 

Influence of initial stand density and its changes on yield and productivity of pine and 

spruce stands. The control variants of all research objects currently exhibit the highest volume 

of tree stems per hectare (Fig. 6), where the volume of tree stems varies from 342.7 m3 / ha in 

pine forests to 492.3 m3 / ha in spruce stands. 

 

 
Fig. 6. Variation of accumulated stem volume in pine (a) and spruce (b) stands grown at different 

densities depending on the age of stands. Bars show Std Error of the mean 

 

It is possible to distinguish the peculiarities of the accumulated volume in some research 

objects. For example, in all cultivated variants of Scots pine forests (1000–4400 trees ha-1 initial 

density), despite the differences in thinning regimes, practically the same stem volume was 

accumulated (Fig. 6a), furthermore, stem volume accumulated in objects with 2000–2400 trees 

ha-1 and 1000–1200 trees ha-1 initial density was very similar during each measurement. In 

Norway spruce forests, a stronger incremental response to more intensive stand thinnings at an 

early age of the stand is observed (1100–1200 trees ha-1 initial density). It is important to note 

that the volume of tree stems accumulated throughout practically all study objects and in all 

their cultivation variants up to the age of 32–44 is still increasing. (Figure 6). 
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The total yield of stands consists of the accumulated volume of tree stems in the stand as 

well as the sum of the stem volume of trees killed for reasons other than felling (Figure 7). The 

total yield of stands, its components and the relationship with the yield of control stands (Figure 8) 

are the main indicators of the effectiveness of one or another thinning program. In all 

experiments, the highest productivity without exception during the whole 32–44 year 

observation period was found in the control variants: in Scots pine forests it was 346.5 m3 / ha, 

and in Norway spruce stands 553.5 m3 / ha (Figure 7). 

 

 

Fig. 7. Changes in total productivity in pine (a) and spruce (b) stands at different densities 

depending on the age of the stands. Bars show Std Error of the mean 

 

It was observed that the total yield of stands decreases with decreasing density, the only 

exceptions for these tendencies where the Norway spruce stands with 1100–1200 trees ha-1 

initial density, where 2 thinnings were completed, the first – forming the density option and the 

second – in 2015 (Figure 7). 

The yield of Scots pine stands thinned at an early age to 500–600 trees ha-1 in 29–31 years 

(the duration of the experiment) reached 55% of the control stand’s productivity (Figure 8). In 

other Scots pine stands, the yield was established at 74–89% that of the control stand during the 

same period. The yield of Norway spruce stands thinned at different intensities reached 69–92% 



150 

of the yield established in the control stand. With the age of stands, the differences between 

thinned stand yield and the yield in control stands decrease. The differences in productivity 

decreased the most in stands that underwent the most intensive thinning once or twice (500–

1200 trees ha-1 initial density variants) (Figure 8). 

 

 
Fig. 8. Comparison of the common productivity of pine (a) and spruce (b) stands grown at different 

densities with the common productivity of the control stand. 

 

The experiment regulating of the number of trees in a relatively wide range of densities - 

from 8125 to 600 in Scots pine forests and from 5196 to 500 in Norway spruce stands – started 

at the age of 4–15 years, allowed to evaluate the efficiency of stand growth with both surplus 

and lack of growth space. The results of the study confirm the conclusions of other authors 

(Harrington & Reukema 1983) that frequent disturbance of the stand reduces the efficiency of 

thinnings. The yield results of stands grown at different densities allow to predict various 

alternatives to intensive silviculture. Areas with high productivity potential must be allocated for 

intensive stand production. 

Dependence of stem branching, stem shape and aboveground biomass on stand 

density. The number of branches in 0–6 m pine logs (Nbr0-6) tended to decrease with increasing 

initial stand density (SD). However, significant differences in Nbr0-6 were not obtained between 

all density variants, i.e., a very similar number of Scots pine branches was found in the adjacent 
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test variants but differed 1.2– fold between the densest and rarest variants (Fig. 9). In Norway 

spruce stands, the number of branches in the 0–6 m log (Nbr0-6) tended to decrease with 

increasing SD and significant differences in Nbr0-6 were obtained between all density variants, 

and the difference between the rarest and the densest variant Nbr0-6 was 1.7 times.  

 

Fig. 9. Mean number of branches in the 0–6 meters log, Nbr0-6, in spruce and pine stands. Bars show 

Std Error of the mean. Different capital letter given at the top of the column show statistically significant 

differences between the sites at p < 0.5 

 

The mean Scots pine branch diameter in the 6 meter log (Dbr0-6) decreased significantly with 

increasing SD (Figure 10). Dbr0-6 values differed 1.5 times or 0.9 cm between the lowest and highest 

initial stand densities in Scots pine forest sites. Comparing the lower (0-–3 m) and upper (3–6 m) 

logs, the average branch diameter (Dbr0-3, 0–3 m logs and Dbr3-6, 3–6 m logs) in both logs decreased 

significantly with increasing stand density (Figure 10). 

The average Norway spruce branch diameter in the 0–6 m log (Dbr0-6) also decreased 

significantly with increasing SD (Fig. 10). Dbr0-6 values between the lowest and highest stand 

densities in all study sites differed 1.3–1.5 times. The mean branch diameter in the lower (Dbr0-3, 0–3 

m) and upper (Dbr3-6, 3–6 m) trunk logs also decreased significantly with increasing SD, with the 

exception of some adjacent density variants. 

Relationship between stand and tree characteristics with stem quality parameters. 

Correlation coefficients between stand and tree characteristics with stem quality parameters in both 

Scots pine study objects are presented in Table 3. SD and main tree characteristics (H, DBH) 

showed varying degrees of correlation with branch parameters. A moderately strong negative 

correlation has been observed between SD and DBH, as well as Dbr0-6, including Dbr0-3 and Dbr3-6, 

Dmaxbr0-3, Dmaxbr3-6 ir Brarea. A similar correlation has been found between Hlb and Dbr0-6, Dbr0-3 and 

Brarea. A strong correlation was found between DBH with Dbr0-6, Dbr0-3 and Dbr3-6: the correlation 

coefficient was calculated at r = 0.68–0.8. A strong and very strong correlations were found between 

the parameters of Dbr0-6 and all branch parameters except for Nbr0-6 (r = 0.78–0.96). 
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Fig. 10. Mean values of branch diameter in 0–6 meter log, Dbr0-6 (a); in 0–3 meter log, Dbr0-3 (b); 

and in 3–6 meter log, Dbr3-6 (c) in Scots pine and Norway spruce study sites. Bars show Std Error of the 

mean. Different capital letter given at the top of the column show statistically significant differences 

between the sites at p < 0.05. 
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Table 3. Correlation coefficients between tree characteristics and some parameters of stem quality 

for the selected Scots pine trees in the study plots (n = 610) 

 H Hlb Hdb DBH N0-6 Dbr0-6 Dbr0-3 Dbr3-6 Dbr0-3max Dbr3-6max Brarea V Taper0-6 
Scot Pine 
SD* -0.147 0.045 -0.006 -0.573 -0.357 -0.632 -0.594 -0.61 -0.51 -0.513 -0.508 -0.465 -0.541 

 0.0003 0.269

1 

0.8838 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
H  0.874 0.366 0.596 -0.314 0.23 0.144 0.262 0.103 0.237 -0.206 0.748 0.24 

  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0004 <.0001 0.0112 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Hlb   0.363 0.285 -0.368 -0.051 -0.099 -0.027 -0.0996 -0.024 -0.37 0.474 0.006 

   <.0001 <.0001 <.0001 0.211 0.0148 0.5021 0.0138 0.5556 <.0001 0.0001 0.8808 
Hdb    0.162 -0.283 -0.022 -0.067 -0.013 -0.061 -0.043 -0.219 0.23 -0.052 

    <.0001 <.0001 0.5898 0.0998 0.7455 0.1326 0.2856 <.0001 <.0001 0.1973 
DBH     0.143 0.787 0.68 0.803 0.559 0.714 0.388 0.952 0.73 
     0.0004 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
N0-6      0.337 0.36 0.321 0.335 0.302 0.67 -0.009 0.348 

      <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.824 <.0001 
Dbr0-6       0.95 0.959 0.783 0.836 0.803 0.68 0.756 

       <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr0-3        0.833 0.851 0.751 0.833 0.572 0.716 

        <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr3-6         0.667 0.845 0.726 0.701 0.73 

         <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr0-3max          0.647 0.738 0.461 0.604 

          <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr3-6max           0.668 0.638 0.656 

           <.0001 <.0001 <.0001 
Brarea            0.226 0.563 

            <.0001 <.0001 
V             0.627 
             <.0001 
Norway spruce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD* -0.243 0.418 0.178 -0.636 -0.568 -0.681 -0.666 -0.645 -0.591 -0.515 -0.573 -0.561 -0.599 

 <.000

1 

<.000

1 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
H   0.314 -0.067 0.655 0.15 0.22 0.129 0.252 0.173 0.292 -0.071 0.737 0.394 
   <.000

1 

0.064 <.0001 <.0001 <.0001 0.0003 <.0001 <.0001 <.0001 0.0477 <.0001 <.0001 
Hlb    0.06 -0.239 -0.219 -0.388 -0.397 -0.359 -0.346 -0.22 -0.34 -0.138 -0.309 

    0.0963 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 
Hdb     -0.172 -0.314 -0.224 -0.226 -0.234 -0.247 -0.192 -0.274 -0.151 -0.187 

     <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
DBH      0.456 0.673 0.584 0.68 0.578 0.578 0.344 0.976 0.775 
      <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
N0-6       0.49 0.521 0.456 0.542 0.45 0.8 0.39 0.44 

       <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr0-6        0.948 0.971 0.844 0.722 0.777 0.603 0.628 

        <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr0-3         0.861 0.87 0.648 0.801 0.511 0.582 

         <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr3-6          0.785 0.738 0.728 0.616 0.616 

         <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr0-3max           0.614 0.743 0.514 0.574 

           <,0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Dbr3-6max            0.603 0.545 0.501 

            <.0001 <.0001 <.0001 
Brarea             0.261 0.367 

             <.0001 <.0001 
V              0.733 
             <.0001 

* SD, primary stand density; H, tree height; Hlb, height of the lowest live branch; Hdb, height of the lowest 

dead branch; DBH, diameter at breast (1.3 m) height; Nbr0-6, number of branches in 0–6 meter log from root collar; 

Dbr0-6, branch diameter in 0–6 meter log; Dbr0-3, branch diameter in 0–3 meter log; Dbr3-6, branch diameter in 3–6 

meter log; Dmaxbr0-3, diameter of the thickest branch in 0–3 meter log; Dmaxbr3-6, diameter of the thickest branch in 3–

6 meter log; Brarea, percentage branch area from 0–6 meter log surface area; V, stem volume; Taper0-6, 0–6 meter log 

taper. 
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The correlation coefficients between stand and tree characteristics with stem quality 

parameters in the study objects of Norway spruce are presented in Table 3. SD and main tree 

characteristics (H, DBH) showed different correlations with branch parameters. A moderately 

strong negative correlation was obtained between SD and DBH, Dbr0-6, Dbr0-3 and Dbr3-6. The 

correlation between SD and Nbr0-6, Dmaxbr0-3, Dmaxbr3-6 and Brarea were moderate. The correlations 

between DBH and Dbr0-6, Dbr0-3, Dbr3-6, Dmaxbr0-3 and Dmaxbr3-6 were also moderate (r = 0.58–0.68). 

The correlation between Dbr0-6 and all branch parameters excluding Nbr0-6 was strong or very 

strong (r = 0.77–0.97). 

Modeling of percentage branch area on 0-6 m log surface with respect to stand and tree 

characteristics. Models were determined in a stepwise procedure (Tables 5 and 6). The general 

linear model (Model 1) was first evaluated by evaluating all available variables in this study (see 

Equation 5, Methodology Section). The percentage branch area on 0-6 m log surface area Brarea 

was predicted, using the main variables of SD, DBH and H, branch diameters Dbr0-3 and Dbr3-6 

and number of branches Nbr0-3 and Nbr3-6, as well as the diameters of the thickest branch Dmaxbr0-3 

and Dmaxbr3-6. The next step was to refine the linear model by removing insignificant (p < 0.05) 

and highly correlated variables from the model and testing several options. Preference is given 

to variables that are easily measured at the bottom of the trunk. 

Table 5. The results of the selected linear models determined by the stepwise procedure to describe 

percentage branch area from 0–6 meter log surface area (Brarea) in relation to stand density (SD) and 

tree characteristics (H, tree height; DBH, diameter at breast height; Dbr0-3, branch diameter in 0–3 meter 

log from root collar; Dbr3-6, branch diameter in 3–6 meter log; Nbr0-3, amount of branches in 0–3 meter 

log; Nbr3-6, amount of branches in 3–6 meter log; Dmaxbr0-3, diameter of the thickest branch in 0–3 meter 

log; Dmaxbr3-6, diameter of the thickest branch in 3–6 meter log) in Scots pine (n = 610). 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

 Model 1 Model 2 Model 3 

a0 -0,49194 <0,0001 0 -0,46442 <0,0001 0 -0,17958 <0,0001 0 
SD 0,000002 0,0758 1,831 - - - -0,000002 0,2676 1,775 

H -0,00548 <0,0001 2,415 -0,00533 <0,0001 2,405 -0,01314 <0,0001 2,263 

DBH -0,02027 <0,0001 5,758 -0,02072 <0,0001 5,522 -0,00566 0,0001 3,944 
Dbr0-3 0,27544 <0,0001 6,993 0,27341 <0,0001 6,952 0,42986 <0,0001 2,567 

Dbr3-6 0,18175 <0,0001 7,438 0,17927 <0,0001 7,347 - - - 
Nbr0-3 0,00632 <0,0001 1,612 0,00624 <0,0001 1,598 -0,00955 <0,0001 1,448 

Nbr3-6 0,01084 <0,0001 1,246 0,01069 <0,0001 1,217 - - - 

Dmaxbr0-3 0,02166 <0,0001 3,998 0,02134 <0,0001 3,989 - - - 

Dmaxbr3-6 0,01733 <0,0001 3,741 0,01795 <0,0001 3,717 - - - 

R2 0,931   0,946 0,862 

 Model 4 Model 5 Model 6 

a0 -0,13489 0,0084 0 0,49325 <0,0001 0 -0,09149 0,0023 0 
SD -0,000006 0,0074 1,756 - - - - - - 

H -0,01786 <0,0001 2,182 -0,03820 <0,0001 1,748 -0,02363 <0,0001 1,93031 

DBH -0,01497 <0,0001 5,584 0,01237 <0,0001 3,3679 -0,00223 0,1779 3,5135 
Dbr3-6 0,4189 <0,0001 3,732 - - - - - - 

Nbr3-6 0,0130 <0,0001 1,148 - - - - - - 
Dbr0-3 - - - - - - 0,48155 <0,0001 2,3137 

Dmaxbr0-3 - - - 0,12689 <0,0001 2,3009 - - - 

R2 0,770   0,605 0,803 
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Model 2 (R2 = 0.946) (Table 5) was obtained by evaluating the parameters of Scots pine 

excluding correlating variables. Only the SD parameter was removed in this model. Models 3 

and 4 were developed by evaluating the lower and upper log variables separately. Better results 

were obtained for the lower log (R2 = 0.86 and R2 = 0.77). 

Finally, two relatively simple and adaptable models were developed, where the variables 

were H, DBH, and Dbr0-3 (Model 5; R2 = 0.61) and Model 6 in which Dmaxbr0-3 replaces the 

middle branch in the lower log Dbr0-3 (R
2 = 0 , 80) (Table 11). 

Linear models for forecasting Brarea spruce were developed using the same principle. (Table 

12). First, a model with all variables (Model 1) was developed as a general linear model. In the 

next step, Model 1 was refined by removing insignificant (p> 0.05) variables to obtain Model 2 

(R2 = 0.95). For the practical benefit of the model, two models with measurable parameters for 

individual logs were developed. Model 3 consists of SD, DBH, H, Dbr0-3 and Nbr0-3 (R
2 = 0.86). 

The upper log parameters Dbr3-6 and Nbr3-6 (R
2 = 0.85) were included in the development of 

Model 4, respectively. 

In search of an even simpler model, two other models were developed (No. 5 and 6). In 

Model 5, the variables were H, DBH, and Dmaxbr0-3 (R
2 = 0.60); in Model 6 - H, DBH and Dbr0-3 

(R2 = 0.67) (Table 12). 

Table 6. The selected linear models to describe percentage branch area from 0–6 m log surface 

area (Brarea ) in relation to stand density (SD) and tree characteristics (H, tree height; DBH, diameter at 

breast height; Dbr0-3, branch diameter in 0–3 m log; Dbr3-6, branch diameter in 3–6 m log; Nbr0-3, number 

of branches in 0–3 m log; Nbr3-6, number of branches in 3–6 m log; Dmaxbr0-3, diameter of the thickest 

branch in 0–3 m log; Dmaxbr3-6, diameter of the thickest branch in 3–6 m log) in Norway spruce (n = 840). 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

Parameter 

Estimate 
Pr > |t| 

Variance 

Inflation 

 Model 1 Model 2 Model 3 

a0 -0,26372 <0,0001 0 -0,27251 <0,0001 0 -0,18646 <0,0001 0 
SD 0,000005 <0,0001 2,415 0,000005 <0,0001 2,391 -0,0000019 0,3764 2,325 

H -0,00476 <0,0001 2,187 -0,00475 <0,0001 2,187 -0,00497 0,0001 2,157 
DBH -0,00963 <0,0001 4,233 -0,00958 <0,0001 4,208 -0,00472 <0,0001 3,683 

Dbr0-3 0,2201 <0,0001 6,978 0,23211 <0,0001 4,689 0,38067 <0,0001 2,344 
Dbr3-6 0,15649 <0,0001 5,782 0,15749 <0,0001 5,743 - - - 

Nbr0-3 0,00295 <0,0001 2,258 0,00298 <0,0001 2,205 -0,00469 <0,0001 1,568 
Nbr3-6 0,00462 <0,0001 1,905 0,00463 <0,0001 1,901 - - - 

Dmaxbr0-3 0,00610 0,0814 4,488 - - - - - - 
Dmaxbr3-6 0,01058 <0,0001 2,342 0,0065 <0,0001 2,341 - - - 
R2 0,957  0, 946  0,861 

 Model 4 Model 5 Model 6 

a0 -0,04264 0,1141 0 0,25549 <0,0001 0 -0,19549 <0,0001 0 
SD -0,000008 0,0004 2,222 - - - - - - 

H -0,00981 <0,0001 2,0747 -0,01627 <0,0001 1,971 -0,00880 <0,0001 2,114 
DBH -0,00945 <0,0001 4,196 0,00196 0,0387 2,869 -0,00172 0,0531 3,156 

Dbr3-6 0,31791 <0,0001 2,355 - - - - - - 
Nbr3-6 0,00721 <0,0001 1,356 - - - - - - 

Dbr0-3 - - - - - - 0,52543 <0,0001 1,832 
Dmaxbr0-3 - - - 0,16425 <0,0001 1,688 - - - 

R2 0,849 0,595 0,674 
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Previous studies have reported that thinning procedures reduce overall stand yield, 

however, an increase in growth space has a positive effect on tree diameter growth and increases 

tree volume (Assmann, 1970; Savill & Sandels, 1983). Thinnings, on the other hand, also create 

right conditions for the tree branches to grow in diameter as well as in length (Dean et al. 1996; 

Fahlvik, 2005), furthermore, over-thinning can even reduce stem quality by promoting 

branching. The high density of young Scots pine and Norway spruce stands slows down the 

growth of tree diameter and volume but reduces the diameter and amount of branches and 

improves overall stem quality. A strong relationship between DBH and branch diameter has 

already been examined, and an increase in one parameter causes an increase the another 

(Mäkinen & Colin, 1998; Makinen, 1999; Ikonen et al., 2009; Gort et al., 2010; Bosela et al., 

2016). The correlation between these parameters is strong, so the quality of the lower stem can 

be improved by choosing the optimal initial stand density, thinning time and intensity. 

Dependence of aboveground Scots pine and Norway spruce biomass on stand density. 

The average biomass of Scots pine (object No. 206) and Norway spruce (object No. 202) 

increases significantly with decreasing SD (Figure 11). Biomass values were found to be 

slightly lower in pine forests than in spruce forests. It is likely that this depends on the 

characteristics of the species (Norway spruce grows faster, has more branches, needles, growth-

raising species), in addition, the spruce forest was planted on former agricultural land, while the 

pine forest in the former felling area and the age of the spruce forest was 7 years greater than 

that of pine forest. The average dry weight of the spruce stem differs from 1.6 to 2.5 times in all 

density variants compared to the dry weight of the pine stem. 

The average dry biomass values of Scots pine stems differed 2.5 times or 74.9 kg between 

the lowest and highest stand densities, and in Norway spruce stand biomass differed  3.9 times 

or 226.3 kg (Figure 11). 

The biomass of dry and green branches of Scots pine also increased with declining stand 

density. Only small differences in the dry weight of the branches were found between the 

different density variants (Figure 11a). Only between the rarest and densest variants the weight 

of the branches differed 5.0 times or 54.207 kg. 

The average dry weight of Norway spruce branches, needles, and cones (crown) also 

decreased significantly with increasing SD (Fig. 11b). The dry biomass values differed between 

the minimum and maximum stand density by 6.3 times or 105.177 kg. 
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Fig. 11. Dry mass of pine (a) and spruce (b) branches (dead and sound) and stem on different stand 

densities. Bars show Std Error of the mean. Different capital letter given at the top of the column show 

statistically significant differences between the sites at p < 0.05. 

 

Recalculating the tree mass per stand (t/ha), it was observed that statistically significant 

differences in the mass of pine stems were obtained only between the densest and medium 

density variants and between the latter and the rarest variant (Figure 12a). In spruce stands, 

statistically significant differences were obtained between the densest and all other variants 

(Figure 12b). The distribution of branch mass between densities did not yield statistically 

significant differences. 



158 

 

 

Fig. 12. Dry mass (T/ha) of pine (a) and spruce (b) branches (dead and sound) and stem on 

different stand densities. Bars show Std Error of the mean 
 

The majority of the total Scots pine crowns biomass consists of the dry weight of green 

branches without needles. The dry weight of the dry branches of Norway spruce is 1.3 times higher 

than the weight of the green branches’ forks in the densest variant, and 1.6 times lower in the rarest. 

Although the diameter of the trees differed in this study, they were of the same age. To 

further assess the impact of stand density, the data obtained in this study was compared with the 

results of other authors who conducted similar studies on trees growing at different ages and 

under different growing conditions. For this purpose, we chose the equations developed by 

LAMMC researchers from the Forest Institute (Mikšys et al., 2007) and Finnish researchers 

(Repola, 2009) to calculate biomass (Figure 13). 

Mikšys et al. formed equations by calculating the biomass of 25 pines of different ages 

growing in 5 different stands. The Finnish scientist J. Repola calculated the biomass of 908 

pines and 613 spruces, from 77 stands and developed equations to calculate the biomass of trees. 
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After recalculating the biomass of the trees studied in this work according to Mikšys et al. and 

using the first model (tree biomass calculated by diameter and height) and the second model 

(tree biomass calculated by adding the age of trees, crown height) developed by J. Repola, quite 

similar results we obtained (see Figure 13).  

 

Scots pine Norway spruce 

  

  

  

  
13 Fig. Dry weight of pine and spruce dry branches (a), green branches without needles (b), stem 

(c) and total tree (d)  calculated during this study (This study) and according to the formulas provided by 

other authors Mikšys et al., Repola 1, and Repola 2 
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Comparing the biomass results of the Scots pines studied in this work with those calculated 

according to the formulas, we can observe that the biomass of the dry branches differs the most. 

In reality it was 1.4–2.1 times larger than estimated for trees 21–23 cm in diameter. It should 

also be noted that the biomass of the stem without bark for trees 22 and 23 cm in diameter was 

found to be slightly lower in this study (112.17–120.34 kg) than estimated by calculations 

(120.566–138.53 kg). This is likely due to the low initial stand density, as the trees with the 

largest diameter in this study grew at an initial density of 600 trees ha-1 and had the opportunity 

to form larger and longer branches. 

We can only compare Norway spruce biomass with the formulas developed by Finnish 

scientists, because no such formulas have been developed for spruces growing in Lithuanian 

conditions. Comparing the total biomass of spruce trees studied in this study with the calculated 

weight of spruce trees, it was observed that the weight of spruce trees growing in Lithuania is 

slightly higher, which is probably influenced by environmental and growth conditions. 

However, the biomass of green branches is lower than that of spruce growing in Finland. No 

influence on stand density was found here. 

Palumets (1993) in his study analysing the differences in spruce biomass from boreal 

Russia to Central Europe found that the biomass of needles and roots decreases from north to 

south. In this study, the biomass of spruce needles from green branches was found to be up to 2 

times higher than in Finland (Repola, 2009). It has been previously found (Vanninen & Mäkelä, 

2000) that both stem mass and crown mass strongly correlate with needle mass. Thus, in dense 

stands, the proportion of tree stem biomass relative to the crown is relatively higher than in rare 

stands. This study confirms this, as the ratio of stem to crown biomass varied in Norway spruce 

stands from 4.0 (3000–5200 trees ha-1 initial density variants ) to 2.5 (500–600 trees ha-1 initial 

density variants ) and in Scots pine forests from 4.1 (5400–8100 trees ha-1 initial density 

variants) to 1.9 (600 trees ha-1  initial density variant). 

The above-ground biomass of Scots pines growing in Lithuanian sandy soils has already 

been studied (Mikšys et al., 2007). In this study, a very similar total biomass of pine wood was 

obtained, but by looking at the weight of individual parts, it was observed that the biomass of 

large-diameter tree branches is 1.2 times higher and that of stem 1.2 times lower. This can be 

explained by the fact that the large-diameter trees in this study grew in the lowest-density stand, 

where they formed large branches, and the stem wood had wider annual folds, which resulted in 

a lower dry weight of the stem. Such tendencies were not confirmed in the Norway spruce 

forest, where the biomass of both branches and stems of the largest diameter trees was in fact 

the highest. 
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Dependence of tree lesions and wood defects on stand density. In this study, the number 

of damaged trees in Norway spruce stands was significantly higher than in Scots pine forests. 

Tree lesions in Scots pine forests were registered in 6% and in Norway spruce forests in 22% of 

the trees. 

In both Scots pine and Norway spruce stands, it was observed that with the decrease in 

stand density, the share of damaged trees in the stand also decreases, except for the densest test 

variant and test variants with 2000–2400 trees ha-1 initial density, where a decrease in lesions 

was observed (Figure 14). The highest numbers of damaged trees were found in the most 

educated test variants e.g. test variants with 3000–4400 trees ha-1 initial density  (in Norway 

spruce stands 23.7% and in Scots pine forests 9.6% of all trees exhibited lesions) (Figure 14). 

 

Fig. 14 Tree stems damages depending on stand density (% of all observed trees). Bars show Std 

Error of the mean 

 

Regarding lesion location it was observed that in the Scots pine forests, the largest number 

of damaged trees (42%) exhibited deterioration along the entire stem. The lowest number of 

lesions was found in the root and stump parts, which amounted for only 7%. In Norway spruce 

stands, most of the lesions (69%) were recorded in the stem below the crown, while the damage 

in other stem parts amounted to only 8–9%. 

Considering the stand density in Scots pine forests it was found that the damage to the 

whole stem increases (up to 72.7% of all damage in the test variant), with the increase of the 

initial stand density, except for the densest / control variant. Similarly, lesions found in Norway 

spruce stands on the tree stems below the crown become more frequent with increasing stand 

density. 

The analysis of the lesion symptoms showed that the most common symptoms of damaged 

trees in the Scots pine forests were breaking and tilting/tipping (1.9% of all observed trees), and 
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in the Norway spruce forests - wounds or resin flow (6.3% of all observed trees) and rot (6.1% 

of all observed trees) (Table 7). 

The analysis of the influence of stand density on the spread of lesions and diseases was 

mainly found in test variants 3000–4400 trees ha-1 initial density variants. According to this 

study fungal diseases were responsible for tree death (5.7% of all growing trees) 99.9% of the 

time. Smaller or larger foci of rot were detected in all but the rarest of the test variants, ranging 

from 0.17 to 2.1% of all trees. In the densest variants (5400–8100 trees ha-1 initial density 

variants ) the most common symptom was fracture (3.5% of all growing trees), and in other test 

variants this symptom amounted to 0.6–1.0% of all trees growing there.  

In Norway spruce stands, the most common symptom of lesions in all test variants was 

stem rot. Largest rot lesions were registered in the densest spruce test variants whith 3000–5200 

trees ha-1 initial density (6.5% of all growing trees) and whith 3000–3100 trees ha-1 initial 

density variants (7.9% of all trees), in other variants from 4.9 to 6.4% of all growing trees. 

Wounds in spruce stems were mostly found in the densest variants (5.9% of all observed trees) 

and became less common with decreasing density (cases decreased from 2.8% to 0.4%). Stem 

deformations occurred in all test variants (0.8–1.5%), but most of them were recorded in the 

densest /control variant – 2.9%. Stem deformities were most commonly caused by the black 

cancer of the spruce trunk. 

 

Table 7. Proportion of damaged and healthy trees by symptoms of damage and density of pine and 

spruce stands,% 

Primary 

stand 

density 

No 

demages 

Signs of 

insects 

Sings of 

fungal 

diseases  

Broken 

Wounds 

and Resin 

flow 

Decay/ rot 

 

Tilted/ 

Falled 

Deforma-

tions 

Scots pine 

600 98.45 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.52 

1000-1200 95.63 0.00 0.00 1.04 0.21 2.08 0.83 0.21 

2000-2400 95.64 0.19 2.46 0.76 0.19 0.19 0.19 0.38 

3000-4400 90.43 0.17 5.57 1.04 1.22 0.17 1.22 0.17 

5400-8100 93.64 0.00 0.09 3.61 0.17 0.77 1.46 0.26 

Total: 94.29 0.06 1.47 1.95 0.35 0.67 0.92 0.29 

Norway spruce 

500-600 83.66 0.19 2.33 1.75 2.72 6.42 0.97 1.36 

1100-1200 82.01 0.39 1.03 2.57 5.53 5.78 1.54 1.16 

2000-2300 85.79 0.88 0.13 2.52 5.53 5.03 0.38 0.75 

3000-3100 76.32 2.47 1.97 1.15 7.40 7.89 1.32 1.48 

3000-5200 80.30 1.23 0.25 1.23 7.51 6.52 0.10 2.86 

Total: 81.36 1.08 0.81 1.72 6.31 6.31 0.64 1.89 

 

Among the damaging factors such as insects, fungal pathogens, animals, abiotic and other 

damage, fungal diseases were the most active in Scots pine forests, and not identified factors 

were the most common in Norway spruce forests (Figure 15). 
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Fungal diseases accounted for 26% of all damage in Scots pine forests and 10% in Norway 

spruce forests. Fungal diseases, most commonly root rot, were prevalent in those test variants 

where felling was performed, and most of them where felling was most common (3000–4400 

trees ha-1 initial density variants). In Norway spruce stands test variants with 3000–3100 trees ha-1 

initial density variants such lesions accounted for 3% and in Scots pine forests for 5.7% of all 

trees growing at that density. In other density variants, such lesions were found to be 1.4–6.0 

times less frequent (Figure 15a). 

Damage caused by abiotic factors, the most common symptoms of which are fracture, 

inversion, and bending, was less frequently observed. In Norway spruce forests, these factors are 

most common in the rarest test variants 1100–1200 trees ha-1 initial density variants and 500–

600 trees ha-1 initial density variants, where 4.8% and 4.1% of all trees were affected 

respectively. In Scots pine forests, in variants 5400–8100 trees ha-1 initial density variants, 

3000–4400 trees ha-1 initial density variants and 1000–1200 trees ha-1 initial density variants, 

damage caused by abiotic factors amounted to 2.1–2.5%. 

 

  

 

Fig. 15  Factors of tree stem damage and distribution of damage according to stand density (% of 

all observed trees)  in pine (a) and spruce (b) stands 
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There were irregularities, the cause of which could not be determined. Such lesions in Scots 

pine forests ranged from 0.2% (3000–4400 trees ha-1 initial density variants) to 1.2% (1000–

1200 trees ha-1 initial density variants ) of all growing trees, and in Norway spruce forests from 

7% (3000–5200 trees ha-1 initial density variants ) up to 12.0% (3000–3100 trees ha-1 initial 

density variants) of all growing trees (Fig. 15). The cause of the resin flow and the origin of the 

rot could not be determined in most cases. 

Regarding lesion intensity, the majority of lesions found in Scots pine forests (46%) were 

attributed to the intensity of 100% (intensity class 7), and in Norway spruce forests the largest 

number of lesions (37%) were small with the intensity of 0–10% (intensity class 1). Small 

lesions in the Scots pine forests is in the second place and accounts for 19% of all 

damage/lesions. In both pine and spruce forests, a tendency was observed that as the intensity 

class increases, their number of damaged trees decreases to zero in intensity class 6 and 

increases again in intensity class 7. 

The condition of the trees observed in this study is in many cases better than in Lithuania as 

a whole (Lietuvos, 2019). The number of injured Norway spruce trees in terms of damage 

factors in this study was 0.7–2.6 times less than published by Lithuanian statistics, only the 

number of lesions caused by insects and unidentified factors was 1.2–2.2 times greater. 

Respectively, the number of damaged Scots pine trees in this study was 1.2 to 16.5 times less 

than in the Lithuanian forests, in terms of the damage factors. It should be mentioned that 

Lithuanian statistics cover all age groups of trees, and some lesions are more age specific. 

This study found that as the density of the stand decreases, the percentage of damaged trees 

decreases steadily. The highest number of lesions was found in the stands with the initial stand 

density of 3000–3100 trees ha-1 (most frequently thinned). The high number of lesions in the 

latter variants of Scots pine stands could be explained by the occurrence of root rot foci 

(Heterobasidion annosum), and in Norway spruce stands by more frequent incidence of tree 

damage caused by deer. No clearer results were obtained. The examinations of tree damage 

factors fall under more subjective scientific research. More observations are needed for more 

accurate conclusions. 
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CONCLUSIONS 

 

1. Greater productivity of spruce stand is possible with rare but more intense thinning 

(initial density 1100–1200 trees ha-1 and at the age of 30–35 additional thining). Meanwhile, 

more frequent and small thinnings should be performed in the formation of a higher productivity 

Scots pine stand (initial density 3000–4400 trees ha-1 and additional thinings at the age of 15, 

25, 35 year). 

2. As the density of the stand decreases, the diameter of the trees increases evenly, but the 

height of the trees is not significantly affected. The diameter of the sparse growing (initial 

density 500–600 trees ha-1 and no thinings) was 1.9 times greater for spruce and 1.5 times 

greater for pine than in densest stands, and the differences in tree heights between all density 

variations were insignificant – in spruce stands up to 10%, and pine only up to 3%. 

3. The initial density of the stand and the cuttings influence the quality parameters of the 

most valuable bottom 6 m long log: 

• the diameter of the branches (the smallest diameter of the average branch (spruce – 

1.3 cm; pine – 1.7 cm) was in the densest stands (4000-5000 trees ha-1), compared to the 

diameter of the average branch in the sparse stand, it was 1.4 times in spruces, and pine – 

1.5 times lower); 

• the number of branches (trees grown in the densest stands had the lowest number of 

branches (48–52 trees ha-1), in pine forests 1.2 times and in spruces 1.7 times less than in 

the sparse stands); 

• stem taper (the smallest stem taper was in the densest stands (1.4 cm/m) in pine forests 

1.4 times and in spruces 1.9 times less than in the sparse stands); 

• trunk curvature (the most straight trees were in the most thinings (initial density 3000–

4000 trees ha-1, thining 4 times) stands: spruces – 80%, and pine stands – 66% of all 

trees). 

4. The average above-ground biomass of 31 age pine trees and 38 years age spruce 

increased as the initial stand density decreased. The average wood mass of the pine stem in the 

sparsest stand was 2.5 times higher and  the mass of the spruce stem was 3.9 times higher than 

in the densest spruce stand. The mass of stand stems (t/ha) in the densest stand was 1.5 times 

more than in the sparsest stand, and the intensity of thinning, when the initial stand density was 

1200–4400 trees ha-1, has no significant effect on the mass of stand stems. 

5. The number of trees with a damaged stem depended on the initial density of the stand 

and the intensity of thinings. Most of the damaged trees were in the densest (initial density 
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4000–5000 trees ha-1) and the most thining (initial density 3000–4000 trees ha-1, cultivated 4 

times) stands. Both pine and spruce stands planted on agricultural land were 1.6 to 2.2 times 

more productive than stands planted on forest land, but they had an average of 1.6 times more 

damaged tree stems. 

6. The results of the study showed that the best parameters and the highest quality stems in 

40-year-old coniferous stands are to be: 

• in spruce stands after forming an initial density of 1100–1200 trees ha-1 at an early age 

and one thinings in the 30–35th year of growth, 

• in pine stands, after forming an initial density of 2000–2400 trees ha-1 at an early age 

and two thining cuttings in the 15th and 35th year of growth. 



167 

CURRICULUM VITAE  

 

NAME, SURNAME Lina Beniušienė 

CONTACTS Liepų St. 1, Girionys, LT-53101 Kaunas distr., Lithuania 

Phone +370 678 37255; lina.beniusiene@lammc.lt 

EDUCATION 

1989–1993 Kaunas University of Technology, Woodworking Technologist Bachelor's 

degree 

1993–1995 Kaunas University of Technology Master of Industrial Engineering degree. 

2017–2022 PhD studies, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and 

Vytautas Magnus University on “Primary stand density‘s and pre-commercial 

thinning felling influence to coniferous steams quality”. 

WORK EXPERIENCE 

2016 Participating in “Carbon accounting in harvested wood products: 

recommendations for Lithuania” Project (data gathering and processing) 

2017–2021 High-level research and experimental development (SMART) project 

“Development of wood modifying eco-friendly technology for higher value 

products”, junior researcher, project implementer.  

COMPETENCE AND SPECIFIC SKILLS  

 Evaluation of wood biomass, quality assessment of wood and wood products, 

determination of physical and mechanical properties of wood, carbon accounting 

in wood and harvested wood products, etc. 

IN-SERVICE TRAINING  

July 01–05, 

2019 

Summer camp for PhD students at Vytautas Magnus University, “How to Write 

a Scientific Text: Ways, Forms, and Challenges”, Kaunas (Lithuania). 

June 03–08, 

2019 

A short research internship “Methods for research tree roots” at the Institute of 

Ecology and Earth Sciences, University of Tartu (Estonia). 

 



168 

MAJOR RESEARCH OUTPUTS  

Articles in journals indexed in Clarivate Analytics Web of Science database  

 

1. Aleinikovas M., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Povilaitienė A., Šilinskas B., Škėma M., 

Beniušienė L. 2021. Resistance of wood treated with iron compounds against wood-destroying 

decay and mould fungi. Forests, 12 (5): 645. IF – 2,633 

2. Beniušienė L., Petrauskas E., Aleinikovas M., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Beniušis 

R., Šilinskas B. 2021. Norway spruce stem parameters in sites with different stand densities in 

Lithuanian hemiboreal forest. Forests, 12 (2): 201. IF – 2,633 

3. Beniušienė L., Šilinskas B., Beniušis R., Aleinikovas M., Petrauskas E., Varnagirytė-

Kabašinskienė I. 2020. Scots Pine Stem Parameters in Sites with Different Stand Densities in 

Lithuania. Forests, 11 (7): 716. IF – 2,633 

4. Kuliešis A., Kasperavičius A., Kulbokas G., Kuliešis A. A., Pivoriūnas A., Aleinikovas 

M., Šilinskas B., Škėma M., Beniušienė L. 2020. Using continuous forest inventory data for 

control of wood production and use in large areas: a case study in Lithuania. Forests, 11 (10): 

1039. IF – 2,633 

5. Šilinskas B., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Aleinikovas M., Beniušienė L., 

Aleinikovienė J., Škėma M. 2020. Scots Pine and Norway Spruce Wood Properties at Sites with 

Different Stand Densities. Forests, 11 (5): 587. IF – 2,633 

6. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Lukminė D., Mizaras S., Beniušienė L., Armolaitis K. 

2019. Lithuanian forest biomass resources: legal, economic and ecological aspects of their use 

and potential. Energy, Sustainability and Society, 9: 41. IF – 1,961 

7. Aleinikovas M., Jasinevičius G., Škėma M., Beniušienė L., Šilinskas B., Varnagirytė-

Kabašinskienė I. 2018. Assessing the Effects of Accounting Methods for Carbon Storage in 

Harvested Wood Products on the National Carbon Budget of Lithuania. Forests, 9 (12): 737. 

IF – 2,166 

8. Kuliešis A., Aleinikovas M., Linkevičius E., Andrius A., Kuliešis A. A., Saladis J., 

Škėma M., Šilinskas B., Beniušienė L. 2018. The Impact of Strip Roads on the Productivity of 

Spruce Plantations. Forests, 9 (10): 640. IF – 2,166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

Other publications:  

 

1. Petrauskas E., Rupšys P., Narmontas M., Aleinikovas M., Beniušienė L., Šilinskas B. 

2020. Stochastic Models to Qualify Stem Tapers. Algorithms, 13 (4): 94. 

2. Šilinskas B., Aleinikovas M., Beniušienė L., Varnagirytė- Kabašinskienė I., Škėma M. 

2017. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) medienos tampros modulio ir mechaninių 

medienos savybių tarpusavio ryšio analizė. Miškininkystė, 1 (81): 18–29. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

PADĖKA 

 

Nuoširdžiai dėkoju prof. dr. Edmundui Petrauskui ir dr. Mariui Aleinikovui už vadovavimą 

painiuose mokslinio tyrimo labirintuose atliekant šį darbą, už rūpestį, vertingus patarimus ir 

pagalbą.  

Esu dėkinga prof. habil. dr. Andriui Kuliešiui už suteiktą galimybę moksliniam tyrimui 

panaudoti jo iniciatyva įsteigtus mokslinio tyrimo objektus ir juose sukauptus tyrimo duomenis.  

Nuoširdžiai dėkoju dr. Ivetai Varnagirytei-Kabašinskienei, dr. Vidui Stakėnui, dr. Kęstučiui 

Armolaičiui, dr. Benui Šilinskui ir kitiems  LAMMC darbuotojams už vertingas konsultacijas, 

profesionalias įžvalgas, geranoriškus patarimus ir pagalbą rengiant mokslinius straipsnius ir 

disertacinį darbą. 

Išskirtinai noriu padėkoti LAMMC direktoriaus pavaduotojai mokslui Vitai Tilvikienei ir 

doktorantūros studijų administratorei Urtei Stulpinaitei, užtikrinusioms kokybiškas ir sklandžias 

doktorantūros studijas, padėjusioms praeiti visas disertacinio darbo rengimui reikalingas 

procedūras ir svariai prisidėjusioms prie savalaikio disertacinio darbo parengimo..  

Dėkoju savo vyrui ir dukrai Emilijai už palaikymą ir pagalbą atliekant matavimus lauko ir 

laboratorinių darbų metu.  

Viliuosi, kad atliktas darbas, pasitarnaus mokslininkams ir miškininkams, ieškantiems 

atsakymų tvarių ir našių medynų formavimo, kokybiškos medienos ir biomasės auginimo 

srityse.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina BENIUŠIENĖ 

 

PRADINIO MEDYNO TANKUMO IR UGDOMŲJŲ KIRTIMŲ ĮTAKA  

SPYGLIUOČIŲ MEDYNŲ NAŠUMUI IR MEDŽIŲ STIEBŲ KOKYBEI 

 

Mokslo daktaro disertacija 

 

 

Redaguota autoriaus 

 
 

Spausdino – Vytauto Didžiojo universitetas 

K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas 

Užsakymo Nr. 22-109. Tiražas 15 egz. 2022 07 12. 

Nemokamai 


	PAGRINDINĖS SANTRUMPOS IR SĄVOKOS
	ĮVADAS
	1. LITETRATŪROS ANALIZĖ
	1.1. Veiksniai lemiantys medienos kokybę
	1.1.1. Pradinis medyno tankumas
	1.1.2 Retinimas

	1.2. Apvaliosios medienos ydos
	1.2.1. Šakotumas
	1.2.2. Stiebo kreivumas
	1.2.3. Stiebo defektai
	1.2.4. Stiebo pažeidimai

	1.3. Augimo sąlygos
	1.4. Antžeminė medžių biomasė

	2. TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA
	2.1. Tyrimo objektas
	2.2. Tyrimų metodika
	2.2.1. Medyno tankumo įtakos medyno našumui ir produktyvumui vertinimas
	2.2.2. Stiebų formos ir šakotumo nustatymas
	2.2.3. Medžių antžeminės biomasės nustatymas
	2.2.4. Medžių sanitarinės būklės ir pažeidimų vertinimas
	2.2.5. Medžių augimo sąlygų/dirvožemio tyrimai

	2.3. Statistinė duomenų analizė

	3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
	3.1. Augimo sąlygų/ dirvožemio įvertinimas
	3.1.1. Objekto charakteristikos
	3.1.2. Medynų aukščio našumo indeksas Hab
	3.1.3. Diskusija ir apibendrinimas

	3.2. Medynų pradinio tankumo ir jų pokyčių įtaka pušynų ir eglynų našumui ir produktyvumui
	3.2.1. Medžių vidutinis skersmuo ir jo kaita
	3.2.2. Medžių vidutinis aukštis ir jo kaita
	3.2.3. Medyno tankumo kaita
	3.2.4. Medyne sukauptas medžių stiebų tūris ir medyno našumas
	3.2.5. Diskusija ir apibendrinimas

	3.3. Stiebų šakotumas, stiebų forma ir antžeminė biomasė skirtingo  tankumo medynuose
	3.3.1. Medynų pradinio tankumo ir jų pokyčių įtaka pušų ir eglių stiebo šakotumui
	3.3.1.1. Šakų skaičius
	3.3.1.2. Nusivalymo nuo šakų skirtingo tankumo medynuose
	3.3.1.3. Šakų skersmuo skirtingo tankumo medynuose
	3.3.1.4. Šakų plotas stiebo šoniniame paviršiaus plote

	3.3.2.  Medynų ir medžio charakteristikų tarpusavio ryšys su stiebo kokybės parametrais
	3.3.3. Brarea modeliavimas medyno ir medžio charakteristikų atžvilgiu
	3.3.4. Stiebo kreivumas, išsišakojimas ir nuolaibis
	3.3.5. Antžeminė pušies ir eglės biomasė skirtingo tankumo medynuose
	3.3.6. Diskusija ir apibendrinimas

	3.4. Medžių pažeidimai skirtingo tankumo medynuose
	3.4.1. Pažeidimų vieta medyje
	3.4.2. Pažeidimo simptomai
	3.4.3. Pažeidimus sukeliantys veiksniai
	3.4.4. Pažeidimų intensyvumas
	3.4.5. Diskusija ir apibendrinimas


	IŠVADOS
	LITERATŪROS SĄRAŠAS
	PRIEDAI
	PASKELBTŲ PUBLIKACIJŲ ATSPAUDAI
	SUMMARY OF THE DOCTORAL DISSERTATION
	CURRICULUM VITAE
	MAJOR RESEARCH OUTPUTS

