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Objektas: 5 medžiai, augantys Jankaus gatvėje, už V.Kudirkos gatvės sankryžos, 

Šilutėje. 

 

 

 

Medžių būklė vertinta 4 balų skalėje: 1-gera, 2-patenkinama, 3-nepatenkinama, 4-bloga. 

Patenkinamos būklės yra Nr. 1 ir Nr. 4 medžiai. 

Nepatenkinamos būklės – Nr. 3 ir Nr. 5 medžiai, 

Blogos – Nr. 2 medis. 
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Tomografinio tyrimo rezultatai 

 

1. Didžialapė liepa, D-63 cm, H-15 m. 

Medis tiesus, laja išsivysčiusi sveika, labai gyvybinga. Šaknys apribotos šaligatvio ir kelio, 

per mažai palikta neuždengto plytelėmis dirvožemio polajinėje dalyje.  

Lajos genėjimo žaizda 2,3 m h, su lokalizuotu puvinuku. Aukščiau esančios žaizdelės 

užtrauktos. Kamiene iškilus randas, užtrauktas. 

 

Mediena pamate visai sveika, aukščiau be centrinio puvinio, tik prasidėję spalvos pokyčiai, 

bet dar mediena pakankamai tvirta. 

 

Medžio būklė patenkinama. 

Šio medžio polajinėje dalyje reikia atidengti plačiau priešakninę dirvožemio dalį, suteikiant 

daugiau erdvės. 



2. Mažalapė liepa, D-47 cm, H-15 m. 

50 cm h gilus puvinys, tuščiavidurė drevelė. Dvišakumas 2,1 m h., silpna jungtis. Genėjimo 

žaizdos 2,3 m h. Viena šaka su dreve palinkusi link namo. Šaknys kilnoja šaligatvį. 

 

 
Didžiausi puvinio pažeidimai medienoje 50 cm h., kur centre yra kiaurymė, o puvinys pažeidęs 

> 70% medienos. 

 

 

 

 

Būklė bloga.  

Medį reikia šalinti dėl blogos būklės. 

 

 



3. Mažalapė liepa,  D-54 cm,  H-18 m.  

Trišaka 2,5 m h. šaknys iškilę, pažeistos, kelias riboja. Lajos viena šaka atraminį sluoksnį 

storą užsiauginusi. 

 

 

Medienoje prasidėję pokyčiai visuose 3 skerspj8viuose: 30 cm, 1 m  ir 2 m aukštyje. 

Apatinėje dalyje prasidėjęs centrinis medienos puvinys, kuris apėmęs apie 30% medienos. 

 

 

 

Būklė nepatenkinama.  

Nors vidiniai medienos pokyčiai pakankamai žymūs, medis dar gali augti, nekeldamas 

pavojaus.  

 



4. Mažalapė liepa, D-56 cm, H-19. 

Trišaka 4 m h. kamiene trūkių žymės, lajoje genėjimo žaizdos. Šaknys kilnoja šaligatvį., bet 

nedaug pažeistos.  

 

 

Prasidėjęs centrinis medienos puvinys, tačiau dar vidus neišpuvęs ir siaurai apėmęs.  

 

 

 

Būklė patenkinama. Sveikos balanos gaubiantis sluoksnis storas, dėl to medis dar tvirtas. 

Reikalinga tik pagerinti dirvožemio sąlygas. 

 

 

 



5. Mažalapė liepa. D-71 cm, H-20 m.  

Pasvirusi 30%. Šaknys stambios paviršiuje, su žaizdomis. Lajoje yra drevelės genėjimo 

žaizdose. Smulkios trūkio žaizdos 1,7 m h. Išoriškai nesimato drevių, didelių puvinių. 

 

 

Blogiausia medienos būklė branduolyje, kur pamate ir 1 m h mediena yra visiškai išpuvusi, 

tuščiavidurė ertmė.  2 m aukštyje medienoje nežymūs pakitimai. 

 

 

 

 

Būklė nepatenkinama. Medienos puvinys tik centrinėje dalyje, neišeina į pakraščius, dėl to 

medis dar nekelia išlūžimo pavojaus. 

 



Apibendrinimas 

 

Pagal būklę, pats sveikiausias ir geriausio estetinio vaizdo yra medis Nr. 1- diddžialapė 

liepa. Šį medį reikėtų išsaugoti. Taip pat patenkinamos būklės ir reiktų išsaugoti Nr. 4 

mažalapę liepą, kuris auga kitoje kelio pusėje. Šių medžių sveikos lajos teiktų šešėlį 

karštomis dienomis šioje atviroje gatvėje. 

Nepatenkinamos būklės yra mažalapės liepos Nr. 3 ir 5. Šių medžių vidiniai medienos 

pokyčiai jau didoki, puvinys pažeidęs branduolį, bet dar nepražūtingai išplitę. Medžiai dar 

kurį laiką gali augti nekeldami pavojaus. Tačiau esant būtinybei, dėl nepakankamai geros 

būklės juos galima būtų keisti. 

Blogos būklės yra Nr. 2 mažalapė liepa. Šį medį reikia šalinti dėl būklės.  

 

Kadangi šis gatvės ruožas neturi daug želdinių ir greta esantys namai yra arti gatvės, be 

žaliųjų plotų, reikia stengtis išsaugoti geriausios būklės sveikiausius medžius, nes nauji 

želdiniai šiame ruože nesuprojektuoti.  

 

 

 

Dendrologė Lina Straigytė        


