
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 
 

 

 

 

P. Jakšto, M. Jankaus, Sodų, Miško ir Lauko gatvių parengtuose 

techniniuose projektuose, kuriuose numatomas priklausomųjų 

želdynų pertvarkymas vizualinės medžių būklės ekspertizė  

 

 ATASKAITA 

2018 12 16 

(pagal 2018-11-23 Mažos vertės viešojo pirkimo pažymą Nr. 08) 

 

 

 

 

 

 

Želdinių būklės ekspertė dr. Lina Straigytė            

 

   

 

 

 

 



 

                                                                            Aiškinamasis raštas 

Medžių būklės ekspertizė atlikta 2018 m. lapkričio mėn. Ekspertizė atlikta 40 medžių. 

Medžių būklė vertinta 4 balais: gera, vidutinė, patenkinama, bloga. 

Apibendrinus rezultatus, gavome šiuos duomenis:  

4 - geros, 11 - vidutinės, 4 – patenkinamos ir 21 - blogos būklės medis.  

Medžių nr. išsidėstymo planai 

 
Miško gatvės medžiai 

 Lauko gatvės medžiai 

 
Sodų gatvės medžiai 

 

 
M. Jankaus gatvės medžiai 

 

  P. Jakšto gatvės medžiai 



REZULTATAI 

Miško gatvė.                

1 nr. Paprastasis klevas, D-86 cm, H-19 m. 

 

2 nr. Paprastasis klevas, D-62 cm, H-11 m. 

   

Kamieno bežievė žaizda 3-3,5 m h. Virš jos genėta šaka su puviniu. 3,5 m h užtraukta 

genėjimo žaizda. Apačioje gumbas. Viršūnė nupjauta-supuvęs viršus. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

Laja gyvybinga. 

Žaizdos randas kyla nuo 2 m iki 3,5 m h, 

užkantuotas, mediena žaizdoje sausa.5 ir 6 

m h 2 genėjimo žaizdos, užkantuotos. 

Kamienas gumbuotas, pasviręs link kelio. 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

 



3 nr. Paprastasis klevas, D-74 cm, H-17 m. 

 

4 nr. Paprastasis klevas, D-90 cm, H-17 m. 

 

5 nr. Paprastasis klevas, D-84 cm, H-23 m. 

 

Genėjimo žaizdos 5 m ir 5,5 m h. Viena 

su puviniu. Tačiau kamieno stabilumui 

didelio poveikio dar nedaro. 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

Dvišakumas 3,5 m h, jungtis tvirta. 3,3 m h 

genėjimo žaizdos, trūnijančios. 30 cm h 

kamieno žaizda, sausa, kraštai užkantuoti. Nuo 

2 m iki 3 m aukštyje trūkio randas. Dešinėje 

šakoje randas kyla kelis metrus. 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 

Apačioje žaizda be žievės 50x20 cm, bet be 

puvinio. Gilėjantis randas nuo apačios iki 2,5 

m h. 3,5 m h genėjimo žaizda, sausa. 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 



6 nr. Uosialapis klevas, D-48 cm, H-14 m. 

Moteriškas, su sparnavaisiais. Genėjimo žaizdos 1 m h, užtrauktos, sausos. Ties pamatu 

gausu naujų ataugų. Drevė apačioje tuščiavidurė. Medis pasviręs į taką. 

          

7 nr. Uosialapis klevas, D-49 cm, H-15 m. 

Atvira drevė 3,5 m h. Pasviręs į taką. Genėjimo žaizda 2,8 m h. Šaknys kilnoja šaligatvį. 

Išvada: Abejų medžių būklė bloga. 

8 nr. Uosialapis klevas, D-58 cm, H-18 m. 

Nuo 5 m iki 6 m h atvira žaizda, išlūžusios šakos. Medis pasviręs. 50 cm h drevė su puviniu. 

9 nr. Uosialapis klevas, D-110 cm, H-20 m. 

Puvinys ties pamatu, atvira drevė, pintys auga, 2 m h genėjimo vietoje vidinis puvinys su 

vaisiakūniais. 

              

Išvada: Abiejų medžių būklė bloga. 



Lauko gatvė.         

10 nr. Didžialapė liepa, D-48 cm, H-16 m. 

 

11 nr. Didžialapė liepa, D-63 cm, H-15 m. 

 

Genėjimo žaizdos užtrauktos. Dvišakumas 5 m h. 

 

 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

Puvinys apačioje 47 cm gylio. 2,3 m h 3 

genėjimo žaizdos su puviniu. Dvišakas. 

Lajos estetika sugadinta. 

 

 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



Sodų gatvė.     

12 nr. Didžialapė liepa, D-47 cm, H-14 m. 

 

13 nr. Mažalapė liepa, D-70 cm, H-15 m. 

   

 

Dvišakumas 1,5 m h. Drevė 2 m h genėjimo 

žaizdoje, nepavojinga. Drevelė su puviniu 1,2 

m h, birus puvinys. 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

Drevė nuo 0,5 m  iki 1,4 

m h, išpuvusi. 

Dvišakumas 1,5 m h su 

puviniu. Kairė šaka su 

gilia dreve.  

 

 

Išvada:  

Medžio būklė bloga. 



14 nr. Mažalapė liepa, D-54 cm, H-15 m. 

 

15 nr. Vakarinė tuja, D-31 cm, H-9 m. 

   

Puvinys ties pamatu. Žaizdos iš abiejų pusių. Dvišakumas 2 m h, viename kamiene puvinys. 

Laja skurdi. Estetinis medžio vaizdas blogas. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

 

Dvišakumas 1,6 m h. Genėjimo 

žaizdos 2 m h. Kamiene žaizda be 

žievės kyla nuo 0,5 m iki 2 m h, 

vidinis puvinys kyla nuo apačios. 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



16 nr. Vakarinė tuja, D-36 cm, H-9 m. 

 

17 nr. Mažalapė liepa, D-48 cm, H-13 m. 

 

18 nr. Didžialapė liepa, D-72 cm, H-14 m. 

 

Trikamienė 2 m h. Genėjimo žaizdos  1,5 m h, 

sausos. Vidinis medienos puvinys ties pamatu ir 

kyla aukštyn. Vidutinė defoliacija. 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

2,5 m h genėjimo žaizdos su puviniu. Apačioje pamate 

drevė su vidiniu 18 cm gylio puviniu. 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

Gausu genėjimo žaizdų. 2 m h gili drevė kyla į 

viršų. Po viršūnės žeminimo 2,3 m h 

susiformavo 5-iašakumas, su daug statmenų 

viršūnių, kurios ateityje storės ir taps pavojingos 

dėl išlūžimo. Kai kurių jungtys silpnos. 

Sugadinta laja, jos dalis pavojingai pasvirusi. 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



19 nr. Kalninė pušis, H-2,5 m., 20 Paprastoji pušis, H-3 m. 21 Kalninė pušis, H-2,3 m. 

 

19 nr. 2 jaunos pušelės per arti susodintos. 20 nr. Jaunos pušelės.  Už jų tankiai susodintos 

kalninės pušys. 21 nr. 3 jaunos, sveikos, bet per tankiai susodintos.  

Išvada: Visų pušų būklė gera. 

22 nr. Didžialapė liepa, D-54 cm, H-11 m. 

  

23 nr. Vakarinės tujos, H-4 m. 

.  

Kamiene randas tęsiasi nuo apačios iki 2 m h. 6 

viršūnės auga nuo 2,3 m h. Vienoje skeletinėje 

šakoje gili drevė 2,3 m h., kitoje-puvinys. Laja 

sugadinta. 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

Tolyn nuo kelio auganti eilė iš 6 tujų. Visos sveikos. 

Išvada: Medžių būklė gera. 

24 nr. Didžialapė liepa, D-52 cm, H-12 m. 

2,3 m h trumpinta viršūnė, po ko išaugo 6 viršūnės. 

Genėjimo vietoje storas kumštis susiformavo. Per tankiai 

augančias viršūnės šakas reikia retinti. Pavojingai per arti 

pastato, šaknys kenkia namo pamatui. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



Jankaus gatvė. 

25 nr. Mažalapė liepa, D-48 cm, H-17 m. 

    

Apačioje gilus puvinys, kamienas tuščiaviduris. Žaizda su drevele 0,5 m h. Dvišakumas 2,1 

m h, jungtis silpna. Genėjimo žaizda 2,3 m h. Viena šaka su dreve palinkusi į namą. Kilnoja 

šaligatvį. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

26 nr. Didžialapė liepa, D-67 cm, H-19 m. 

    

Genėjimo žaizdos 2,3 m h. su puviniu. Šaknys apribotos plytelių, kilnoja šaligatvį, lenda į 

kelią. Aukščiau žaizdelės užtrauktos. Kamiene ilgas randas. Labai arti pastato. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



27 nr. Mažalapė liepa, D-60 cm, H-14 m. 

 

28 nr. Mažalapė liepa, D-34 cm, H-12 m. 

 28-31 nr. medžiai. 

29 nr. Mažalapė liepa, D-41 cm, H-13 m. 

Šaknys kilnoja šaligatvį, nes per mažai palikta atviros erdvės šaknims. Genėjimo žaizdos  

nepavojingos. Trišakumas 2,5 m h, tvirtas. Genėta viršūnė. Šaknys apribotos. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

30 nr. Mažalapė liepa, D-48 cm, H-13 m. 

Genėjimu sugadinta viršūnė 2,5 m h, išaugę 3 viršūnės. Šaknims palikta mažai erdvės. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

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

Dvišakumas po viršūnės genėjimo 3 m h, tvirta jungtis. Genėjimo žaizdos užsitraukę. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

Medis palinkęs. Dvišakumas 3 m h. 

Viena šaka stipriai mechaniškai sužalota. 

Kitoje šakoje šviežias mechaninis 

pažeidimas. Per arti pastato. 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

 

Kreivas išsirangęs kamienas, jame gausu 

išsprogusių ūglių. Šaknys apribotos plytelių. 

 

 

Išvada: Medžio būklė patenkinama. 



  Nr.32-37  

35 nr. Mažalapė liepa, D-64 cm, H-26 m. 

Drevelė 5 m h, dvišakumas 3 m h, tvirtas, kitas – 4 m h. 

36 nr. Mažalapė liepa, D-50 cm, H-25 m. 

Vienu liemeniu. 4 m h po genėjimo susiformavo drevė. 

Išvada: Abejų šių medžių būklė vidutinė. 

37 nr. Mažalapė liepa, D-42 cm, H-20 m. 

 

32 nr. Mažalapė liepa, D-47 cm, H-18 m. 

Genėjimo žaizdelės nepavojingos, 1 viršūnė. 

33 nr. Mažalapė liepa, D-42 cm, H-19 m. 

Genėjimo žaizdelės nepavojingos, 1 viršūnė. 

34 nr. Mažalapė liepa, D-48 cm, H-20 m. 

Genėjimo žaizdos nepavojingos. 5-šakumas 4 

m h, tvirta jungtis. 

Išvada: Visų šių medžių būklė vidutinė. 

 

 

 

 

Dvišakumas 2,3 m h nelabai tvirtas, nes 

drevė joje. Susiformavusi stora šakos atrama. 

Sugadinta laja. Estetinis vaizdas blogas. 

 

 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

 

 

 

 



P. Jakšto gatvė. 

38 nr. Mažalapė liepa, D-46 cm, H-16 m. 

 

39 nr. Mažalapė liepa, D-34 cm, H-17 m. 

  

Nr.38 kairėje ir Nr. 39 dešinėje. 

0,5 m h drevė gili. Dvišakumas 2,5 m h 

nelabai tvirtas. Genėjimo žaizdos, pasviręs, 

laja asimetriška. 

 

 

Išvada: Medžio būklė bloga. 

 

 

 

 
 

Vidinės kamieno žaizdos. Viena 

lajos pusė reta. 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

 

 

 

 

 



40 nr. Baltasis gluosnis ‘Tristis‘ D-108cm, H-21m. 

(Medis auga Tilžės g. 24 sklypo skvere) 

 

 

Puvinys centrinis nuo apačios kyla viršun. Viena šaka išgenėta, žaizdos vietoje didelis ir gilus 

puvinys. Laja asimetriška. Ant kamieno auga pinties vaisiakūniai, kas rodo vidinį puvinį. 

Drevėje įsikūrusios skruzdėlės, kurios toliau ardo puvinį. 

 

 

Pastuksenus, kamienas visas skamba kaip tuščiaviduris būgnas, pavojingas dėl išlūžimo. 

Išvada: Medžio būklė bloga. 



Inventorizacijos lentelė 

 Nr. Rūšis H, m D, cm Būklė Pastabos Priemonės 

     Miško gatvė  

1 Paprastasis klevas 19 86 2- 
Randas kyla nuo 2 m iki 3,5 m h, užkantuotas, mediena žaizdoje sausa.5 ir 6 m h 
užkantuotos 2 genėjimo žaizdos. Kamienas gumbuotas, pasviręs. 

 

2 Paprastasis klevas 11 62 3 
Kamieno bežievė žaizda 3-3,5 m h. Virš jos genėta šaka su puviniu. 3,5m h užtraukta 
genėjimo žaizda. Apačioje gumbas. Viršūnė nupjauta, supuvus Šalinti 

3 Paprastasis klevas  17 74 2 Genėjimo žaizdos 5 m ir 5,5 m h. Viena su puviniu. 
 

4 Paprastasis klevas 17 90 2- 

Dvišakumas 3,5 m h, jungtis tvirta. 3,3 m h genėjimo žaizdos, trūnijančios. 30 cm h 
kamieno žaizda, sausa, kraštai užkantuoti. Nuo 2 m iki 3 m h trūkio randas,. Dešinėje 
šakoje randas kyla kelis metrus. 

 

5 Paprastasis klevas 23 84 2- 
Apačioje žaizda be žievės 50x20 cm. Gilėjantis randas nuo apačios iki 2,5 m h. 3,5 m 
h genėjimo žaizda, sausa. 

 

6 Uosialapis klevas 14 48 3 
Moteriškas, su vaisiais. Genėjimo žaizdos 1 m h, užtrauktos, sausos. Ties pamatu 
gausu naujų ataugų. Drevė apačioje tuščiavidurė. Pasviręs į taką.  Šalinti 

7 Uosialapis klevas 15 49 3 
Atvira drevė 3,5 m h. Pasviręs į taką. Genėjimo žaizda 2,8 m h. Šaknys kilnoja 
šaligatvį. Šalinti 

8 Uosialapis klevas 18 58 3 

Nuo 5 m iki 6 m h atvira žaizda, išlūžusios šakos. Medis pasviręs. 50 cm h 
drevė su puviniu. Šalinti 

9 Uosialapis klevas 20 110 3 

Puvinys ties pamatu, atvira drevė, pintys auga, 2 m h genėjimo vietoje vidinis 
puvinys su vaisiakūniais. Šalinti 

     Lauko gatvė  

10 Didžialapė liepa 16 48 2 Genėjimo žaizdos užtrauktos. Dvišakumas 5 m h.  

11 Didžialapė liepa 15 63 3 Puvinys apačioje 47 cm gylio. 2,3 m h 3 genėjimo žaizdos su puviniu. Dvišakas. Šalinti 

     Sodų gatvė  

12 Didžialapė liepa 14 47 3 

Dvišakumas 1,5 m h. Drevė 2 m h genėjimo žaizdoje, nepavojinga. Drevelė su 
puviniu 1,2 m h, birus puvinys. Šalinti 

13 Mažalapė liepa 15 70 3 

Drevė nuo 0,5 m  iki 1,4 m h, išpuvusi. Dvišakumas 1,5 m h su puviniu. Kairė 
šaka su gilia dreve. Pavojingas dėl išlūžimo. Šalinti 

14 Mažalapė liepa 15 54 3 Dvišakumas 1,6 m h. Genėjimo žaizdos 2 m h. Kamiene žaizda nuo 0 iki 2 m h, Šalinti 



vidinis puvinys kyla nuo apačios. 

15 Vakarinė tuja 9 31 3 

Puvinys ties pamatu. Žaizdos iš abiejų pusių. Dvišakumas 2 m h, 1 kamiene 
puvinys. Laja skurdi. Šalinti 

16 Vakarinė tuja 9 36 3 

Trikamienė 2 m h. Genėjimo žaizdos  1,5 m h, sausos. Vidinis medienos 
puvinys ties pamatu ir kyla aukštyn. Vid. defoliacija. Šalinti 

17 Mažalapė liepa 13 48 3 

2,5 m h genėjimo žaizdos su puviniu. Apačioje pamate drevė su vidiniu 18 cm 
gylio puviniu. Šalinti 

18 Didžialapė liepa 14 72 3 

Gausu genėjimo žaizdų. 2 m h gili drevė kyla į viršų. 5-iašakumas 2,3 m h, 
išaugę daug statmenų viršūnių. Šalinti 

19 Kalninė pušis 2,5  1 2 jaunos pušelės per arti susodintos. Retinti 

20 Paprastoji pušis 3  1 Už jų tankiai susodintos kalninės pušys. Retinti 

21 Kalninė pušis 2,3  1 3 jaunos, sveikos, bet per tankiai susodintos. Retinti 

22 Didžialapė liepa 11 54 3 

Kamiene randas tęsiasi nuo apačios iki 2 m h. 6 viršūnės auga nuo 2,3 m h. 
Vienoje šakoje gili drevė 2,3 m h., kitoje-puvinys. Šalinti 

23 Vakarinė tuja 4  1 Eilė iš 6 tujų. Visos sveikos, tankios.  

24 Didžialapė liepa 12 52 3 

2,3 m h trumpinta viršūnė, po ko išaugo 6 viršūnės. Genėjimo vietoje storas 
kumštis susiformavo. Labai arti pastato. Šalinti 

     M. Jankaus gatvė  

25 Mažalapė liepa 17 48 3 

Apačioje gilus puvinys, kamienas tuščiaviduris. Žaizda su drevele 0,5m h. 
Dvišakumas 2,1m h, jungtis silpna. Genėjimo žaizda 2,3m h.   

Genėti šaką 
su puviniu 

26 Didžialapė liepa 19 67 3 

Genėjimo žaizdos 2,3 m h. su puviniu. Šaknys kilnoja šaligatvį, lenda į kelią. 
Aukščiau žaizdelės užtrauktos. Kamiene keterinis randas. Arti pastato. Šalinti 

27 Mažalapė liepa 14 60 3 Medis palinkęs. Dvišakumas 3 m h. Viena šaka stipriai pažeista. Šalinti 

28 Mažalapė liepa 12 34 2- Kreivas išsirangęs kamienas, jame gausu išsprogusių ūglių.  

29 Mažalapė liepa 13 41 2 
Šaknys kilnoja šaligatvį, nes per mažai palikta atviros erdvės šaknims. 

Genėjimo žaizdos  nepavojingos. Trišakumas 2,5 m h, tvirtas. Genėta viršūnė.  

30 Mažalapė liepa 13 48 2 
Genėjimu sugadinta viršūnė 2,5 m h, išaugę 3 viršūnės. Šaknims palikta mažai 

erdvės.  

31 Mažalapė liepa 13 37 2 

Dvišakumas po viršūnės genėjimo 3 m h, tvirta jungtis. Genėjimo žaizdos 
užsitraukę.  



32 Mažalapė liepa 18 47 2 Genėjimo žaizdelės nepavojingos, 1 viršūnė.  

33 Mažalapė liepa 19 42 2 Genėjimo žaizdelės nepavojingos, 1 viršūnė.  

34 Mažalapė liepa 20 48 2 Genėjimo žaizdos nepavojingos. 5-šakumas 4 m h, tvirta jungtis.  

35 Mažalapė liepa 26 64 2 Drevelė 5 m h, dvišakumas 3 m h, tvirtas, kitas – 4 m h.  

36 Mažalapė liepa 25 50 2 Vienu liemeniu. 4 m h po genėjimo susiformavo drevė.  

37 Mažalapė liepa 20 42 3 
Dvišakumas 2,3 m h nelabai tvirtas, nes drevelė joje. Susiformavusi stora 

šakos atrama. Estetinis vaizdas blogas. Šalinti 

     P. Jakšto gatvė  

38 Mažalapė liepa 16 46 3 

0,5 m h drevė gili. Dvišakumas 2,5 m h nelabai tvirtas. Genėjimo žaizdos, 
pasviręs, laja asimetriška. Šalinti 

39 Mažalapė liepa 17 34 2 Vidinės kamieno žaizdos. Viena lajos pusė reta.  

 Baltasis gluosnis     Tilžės gatvė 24  
40 ‘Tristis‘ 21 108 3 Puvinys centrinis nuo apačios kyla viršun, atvira drevė. Šalinti 

 

Būklės paaiškinimai: 

1 – gera (4 vnt.); 

2 – vidutinė (11 vnt.); 

3 – patenkinama (4 vnt.); 

4 – bloga (21 vnt.). 

 

 

 

 


