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Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) išbandė ir siūlo Lietuvoje

plačiau taikyti Čekijos arboristų organizacijos sukurtą medžių stebėsenos ir

arboristinio vertinimo duomenų Check Trees platformą.

KŽEG ekspertai šioje platformoje jau atliko ir parengė
keletą arboristinio įvertinimo ir arboristinių priemonių
projektų. Šioje programinėje platformoje paslauga atlikta
vertinant ir numatant arboristines priemones Respublikinės
Vilniaus psichiatrijos ligoninės parko Naujojoje Vilnioje
(Parko g. 21) 250 medžių, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaityklos (Vytauto
g.72) aplinkos medžiams, Druskininkų savivaldybės
administracijos užsakymu rengiant arboristinių priemonių
projektą Druskininkuose.
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Medžių arboristinio vertinimo paslauga atliekama ir projektas parengiamas

interaktyvioje medžių stebėsenos CheckTrees.com programinėje platformoje,

užtikrinant Užsakovui reikiamą prieigą interaktyvia forma prie suformuotų

duomenų bazės. Darbo ataskaitoje rašytine forma paprastai pateikiamas toks

turinys: glaustas taikytos arboristinio vertinimo metodikos aprašas, medžių

informacijos kortelių rinkinys; trumpas aprašymas, kaip naudotis interaktyvia

duomenų baze. Kiekvieno medžio būklės vertinimas atliekamas pagal metodiką

ir programoje nurodytus rodiklius. Arboristikos, medžių priežiūros specialistas

pagal šiuos duomenis turėtų suprasti reikalingų darbų apimtį ir pobūdį.

Paprastai želdinių planas atskirai nepateikiamas, nes interaktyviame duomenų

bazės žemėlapyje viskas smulkiai ir informatyviai išdėstoma ir fiksuojama. Todėl

kiekvieno medžio aprašyme (informacijos kortelėje) yra nurodoma ir

interaktyviai susiejamamedžio vieta žemėlapyje.
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Sistema leidžia dalintis šiuo projektu ir suteikti prieigą kitiems naudotojams.

Užsakovas ir projekto valdytojas, jo pasitelkti projekto rengėjai ir vykdytojai, darbų

rangovai gali komunikuoti tarpusavyje ir keistis informacija, kuri reikalinga medžių

priežiūrai atlikti. Projekte pateikiama informacija yra pakankama organizuoti ir

planuoti bei atlikti medžių priežiūros darbus.
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Medžių arboristinis įvertinimas – tyrimas, apimantis medžių inventorizaciją bei medžių būklės ir 

gyvybingumo, stabilumo įvertinimo elementus, taip pat apjungiantis medžio vystymosi ateityje 

prognozes ir vertinimą. Atliekant įprastinį arboristinį medžių vertinimą nustatomi pagrindiniai 

medžio būklės kriterijai, rodikliai ir charakteristikos: gyvybingumas, fiziologinė būklė, stabilumas, 

fiziologinis amžius, perspektyvumas. Pasiūlomi medžio priežiūros ir tvarkymo darbai. 



1/28/2022

6



1/28/2022

7

Detali informacija apie medžių tvarkymo priemones
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Tokia duomenų bazė prieinama kiekvienam vartotojui, nemokama 

ir labai informatyvi. Nereikia jokių didelių investicijų. Užtenka 

užsakyti projektą, o profesionalus arboristas suveda visą reikalingą 

informaciją į sistemą. Duomenų įvedimas į sistemą yra mokamas, 

kaina įtraukiama į projekto arba ekspertizės kaštus. 

Duomenų valdytojui nereikia ieškoti informacijos stalčiuose, visa 

informacija yra vienoje vietoje. Daug patogiau planuoti kiekvieno 

mėnesio, ketvirčio, pusmečio ar metų želdinių priežiūros darbus.

Kam kurti naujas panašias brangiai kainuojančias duomenų 

bazes, jeigu yra puiki galimybė jau sukurtą produktą pritaikyti 

savo reikmėms?!

Laukiam naujų užsakymų!


