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Senųjų dvarų ar miesto parkų rekonstrukcijų 
problemos medžių atžvilgiu. Šaknynas ir lajos

Kretinga, 2019 m balandžio 12 d.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Dr. Remigijus Bakys
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Medžių šaknų sistemų struktūra ir funkcija

Mechanis medžių laikymas

Sumedėjusios ir nesumedėjusios šaknys

Vandens ir maisto medžiagų asimiliacija ir
transportavimas

Maisto medžiagų saugykla

Hormonų gamyba

Ir kt.

Medžių šaknų sistemų išsidėstymas dirvožemyje

Watson ir Neely 1994
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Miestų dirvožemių savybės

Miško dirvožemis Miesto dirvožemis

Mineralinė fr.
45-48%

Organinė fr.
2-5%

• Sudėtis

• Struktūra

• Aeracija

• pH

• Užterštumas

Oras
25%

Vanduo
25%

Mineralinė fr.
45-48%

Organinė fr.
2-5%

Oras
10-20%

Vanduo
10-20%

Medžių šaknims daroma žala

Šaknų nukirtimas

Dirvožemio suplūkimas

Dirvožemio lygio pakėlimas

Mikroklimato pasikeitimas dėl artimiausių 
medžių žūties/pašalinimo
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Kaip apsaugoti medžių šaknų sistemas darbų metu

Kalbėtis ir aiškinti apie medžių šaknims gresiančią žalą. 

Aptverti augalus ir jų grupes pagal nustatytus reikalavimus.

Nesuplūkti dirvožemio.

Nesukelti dirvožemio lygio.

Nenukasti tarp medžių esančio dirvožemio.

Genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas.

Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip
oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas.

Jei įmanoma, įtraukti medžių apsaugos priemones į projektuojamų darbų 
specifikacijas.

Ką daryti, jei šaknų pakirtimas neišvengiamas

Šaknų pakirtimas neskirtas šalinti estetikos problemų, tai yra kritinė priemonė. 

Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, 
vienų pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų.

Žiema ir vėlyvas ruduo pakirtimui yra geresnis
laikas nei vegetacijos sezonas.

Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus.

Nepamiršti apie pasekmes – šaknų pakirtimas 
neišvengiamai paveiks medžio gyvybingumą, 
atsparumą vėjovartoms ir ligoms. 
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2010-03-15 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010-03-18) 

• nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau 
kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai 
kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo 
kraštinio stiebo;

• medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 
darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);

• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 
apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams;

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 
statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 
3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo 
medžių kamienų ir krūmų;

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip 
per mėnesį;

• medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

NJUG 2007 (Jungtinė Karalystė) rekomendacijos:

Vykstant kasimo darbams, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis:

• Uždrausta zona (1 m nuo kamieno)
• Apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas)
• Leidžiama zona (už apsaugos zonos).

Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje 
yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas 
mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos 
priemones. Betranšėjės technologijos turėtų būti taikomos, jei tik įmanoma. 
Jeigu be tranšėjų negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės. 
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Lajų pažeidimai

• Kamieno ir skeletinių šakų žaizdos

• Nulaužtos šakos

• Genėjimo kultūra
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Medienos puvinių lokalizacija kamiene

1 barjeras. Augalas riboja puvinio plitimą 
vertikaliai užkimšdamas vandens indus. 

2 barjeras. Augala riboja puvinio plitimą 
radialine kryptimi lignifikuodamas vėlyvąją 
medieną.

3 barjeras. Augala riboja puvinio plitimą 
tangentine kryptimi reguliuodamas 
medienos spindulių biochemiją.

4 barjeras. Reakcinė zona tarp sveikos ir 
kolonizuotos medienos. Aktyvi augalo 
reakcija.

A. Shigo:

Medienos puviniai

A. Shigo

Šaltinis: Wiki:

t/R taisyklė

Puviniai medžių kamienuose yra neišvengiami. Kada pavojus yra realus?
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Ačiū už dėmesį

Visuomenės nuomonė dėl urbanistinių želdinių likimo

Apklausa:

- 16 % “nežinau, neįdomu”;
- 53 % už žedinių išsaugojimą;
- 29 % prieš želdinių išsaugojimą.
- 2 % - reikia situacijos analizės. 

Vyrauja kraštutinės nuomonės:

- „žaliasis miestų rūbas yra milžiniška vertybė; medžiai turi stovėti, kol nugrius; riziką 
reikia prisiimti, nes užgriūti gali ir sveikas medis“ ;

- „pavojingus medžius būtina šalinti, kol ko nors neužmušė; kreipsimės dėl nuostolių 
atlyginimo“ .
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Medžių struktūrinės ydos

Biotiniai veiksniai (ligos, kamieno puviniai, vabzdžiai)

Abiotiniai veiksniai (saulėkaita, mechaninės žaizdos, mechaniniai 
šaknų pakenkimai)

Bloga augalo fenotipinė struktūra (žievės įaugos, neišsivysčiusi 
šaknų sistema, skiepinimas)

Per didelė apkrova šaknų sistemai (neproporcinga laja, ilgos 
skeletinės šakos)

Amžius (susijęs su visais aukščiau išvardintais veiksniais)

Ir kt.


