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Aiškinamasis raštas 

 

Skvero medžių būklės ekspertizė atlikta 2018 m. liepos mėn. 10 medžių atliktas tomografinis 

tyrimas, likusių 6 būklė įvertinta vizualiai. Medžių būklė vertinta 5 balais: 1 – gera, 2 - vidutinė, 

3 - patenkinama, 4 – bloga, 5-sausuolis. 

 

Šeimos skvero medžių išsidėstymo planas 

 

 
 

Šiuo metu skvere auga 16 medžių. 

Blogos būklės medžių stovis einamajame 10 metų periode gali kelti saugumui pavojų, dėl to juos 

reikia kirsti. Tokių skvere yra du: 25 ir 28 nr.  

11 nr. šermukšnis ir 17 nr. beržas yra nudžiuvę ir pavojingi, turi būti skubiai iškirsti. 



Rezultatai 

10 nr. Karpotasis beržas, D-64 cm, H-24 m. 

Apačioje žievė kamštėja iki 1 m h. Liemuo nežymiai pasviręs. Šakose yra žaizdelių. 

  

 

Nežymūs medienos pokyčiai prasidėję 2 m h. 

3D 

 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė.  



18 nr. Karpotasis beržas, D-52 cm, H-26 m. 

Žievė vietomis plyšusi apačioje, viršūnėje kelios sausos šakos. 

 

 

 Mediena sveika, nepakitusi 

3D 

 

Išvada: medžio būklė vidutinė. 

 

  



20 nr. Karpotasis beržas, D-55 cm, H-27 m. 

Stipri defoliacija, yra sausų šakų, maži lapiukai. 

 

 

1 m aukštyje 80 % medienos pakitę, bet ne puvinys 

3D 

 

 

Išvada: Medžio būklė patenkinama? Ar bloga?  



23 nr. Karpotasis beržas, D-48 cm, H-23 m. 

Žaizda žievėje 1 m h rytų pusėje. 

 

 

Medienos pakyčiai 1 m h apėmę 40 % skerspločio 

3D  

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

  



24 nr. Karpotasis beržas, D-59 cm, H-25 m. 

Auga ties namo kampu. 5 m h šakojimasis prasideda. 

 

 

3D 

 

 

Išvada: Medžio būklė gera. 

  



25 nr. Karpotasis beržas, D-49 cm, H-24 m. 

Arti pastato - 1 m. Viršūnė džiūna, atšokinėja žievė, neperspektyvus. 

 

 

Medienos pokyčiai centrinėje dalyje, bet dar ne puvinys 

3D 

 

 

Išvada: Bendra medžio būklė bloga, tai lemia atšokinėjanti žievė, per arti pastato auga. 



26 nr. Karpotasis beržas, D-67 cm, H-23 m. 

 

Žievėje plyšys, užtrauktas. 2,6 m h pjautos storos šakos žaizda. Po ja 2,20m h su puviniu 

žaizdelė, matosi kempinės 

 

 

Medienos pakitimai 2 m h apėmę 30 % skerspločio, nepavojinga 

 

3D 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 



27 nr. Plaukuotasis beržas, D-39 cm, H-23 m. 

 
Lajoje yra sausų šakų. Arti pastato - 1 m. 3 m h genėtų šakų vietoje žaizdelės. 

 

 

Mediena pakankamai sveika 

3D 

 

 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

  



28 nr. Karpotasis beržas, D-52 cm, H-16 m. 

Drevės atviros, išpuvęs vidus, pavojingas. 

 

Mediena labiausiai pažeista puvinio 1 ir 2 m h, čia nebelikę sveiko žiedo. Didelis pavojus išlūžti. 

3D 

 

 

Centrinis puvinys apėmęs visą 2 m ilgio cilindrą 

Išvada: Medžio būklė bloga nuo pat pamato, pavojingas dėl išlūžimo. 



32 nr. Karpotasis beržas, D-63 cm, H-24 m. 

 

 

Mediena pakankamai sveika, nėra pavojaus išlūžti. 

 

3D 

 

Mediena sveika per visą 2 m ilgio kamieno atkarpą. 

Išvada: Medžio būklė vidutinė. 

 



Inventorizacijos lentelė. 

Eil. nr. Nr. plane Rūšis H, m D, cm Būklė Arbot/B Pastabos Priemonės 

1 10 KB 24 64 vidut vidut Apačia kamštėja iki 1 m h. Nežymiai pasviręs. Šakose yra žaizdelių 
 2 17 KB 36 

 
sausuolis x Nudžiuvęs kirsti 

3 18 KB 26 52 vidut gera Žievė vietomis plyšusi apačioje, viršūnėje kelios sausos šakos. 
 4 19 KB 28 51 gera x Sveikas, 5 m h šakos likučiai. 
 5 20 KB 27 55 pat patenk Stipri defoliacija, yra sausų šakų, maži lapiukai. 
 6 23 KB 23 48 vidut vidut Žaizda žievėje 
 7 24 KB 25 49 

 
gera Auga ties namo kampu. 5 m h šakojimasis prasideda. 

 8 25 KB 24 59 bloga vidut. Arti pastato-1 m. Viršūnė džiūna, atšokinėja žievė. kirsti 

9 26 KB 23 67 vidut vidut 
Žievėje plyšys, užtrauktas. 2,6 m h pjautos storos šakos žaizda. Po 
ja 2,20m h su puviniu žaizdelė, matosi kempinės 

 
10 27 PB 23 39 vidut gera 

Lajoje yra sausų šakų. Arti pastato - 1 m. 3 m h genėtų šakų 
vietoje žaizdelės. 

 11 28 KB 16 52 bloga bloga Drevės atviros, išpuvęs vidus, pavojingas kirsti 

12 29 KB 26 66 gera x Kamienas sveikas. Lajoje negausiai yra sausų šakų. 
 

13 30 PB 21 42 vidut x 
Sveikas liemuo. Lajoje nedaug sausų šakų. Apačioje 2 žievės 
žaizdos 50 cm h, užkantuotos. 

 14 31 KB‘Tristis‘ 17 47 gera x 3 m h prasideda šakojimasis. Kelios sausos šakos. 
 15 32 KB‘Tristis‘ 24 63 vidut vidut Svyranti forma. 
 16 11 PŠ   sausuolis x Išdžiuvęs Kirsti 

 

Paaiškinimai: 

KB – karpotasis beržas 

PB – plaukuotasis beržas 

PŠ – paprastasis šermukšnis 

 


